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1. ข้อมูลทัว่ ไป
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษทั :

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”)

ประเภทธุรกิจ :

1. ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”, “อีจวี ”ี ,
“พารากอน ซีนีเพล็กซ์”, “เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์”, “พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์”
2. ประกอบธุรกิจโบว์ลง่ิ และคาราโอเกะ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” “เมเจอร์
คาราโอเกะ” และ “บลู-โอ ริทม่ึ แอนโบว์ล”
3. ประกอบธุรกิจลานเสก็ตนํา้ แข็ง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในนาม “ซับ ซีโร่”
4. ประกอบธุรกิจอืน่ ทีเ่ กี่ยวเนื่องภายในสาขาต่างๆ ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ การให้บริการ พื้ น ที่
เช่า, การให้บริการสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่สาขาของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และ
โรง ภาพยนตร์ของบริษทั ในกลุม่ การจัดจําหน่ายวีซดี ี ดีวดี ี บลูเรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์, ธุ ร กิ จ
ผลิตภาพยนตร์, ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี

ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ่ :

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ทะเบียนเลขที่ :

0107545000047

โฮมเพจบริษทั :

www.majorcineplex.com

Email Address:

ir@majorcineplex.com

โทรศัพท์ :

0-2511-5427-36

โทรสาร :

0-2511-5752
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2. ปัจจัยความเสีย่ ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

2. ปัจจัยความเสีย่ ง
ในการประกอบธุ รกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทั มีนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้ดงั นี้
ความเสีย่ งจากการพึง่ พาภาพยนตร์ท่เี ข้าฉาย
ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผูฉ้ ายภาพยนตร์จาํ เป็ นต้องพึง่ พาภาพยนตร์ท่เี ขา้ ฉายค่อนขา้ งสูง เนื่องจาก
เป็ นปัจจัยหลักที่สาํ คัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 45 - 50 ของรายได้ทงั้ หมดของบริษทั รายได้
๋ าชมภาพยนตร์จะขึ้นอยู่กบั จํานวน
หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการจําหน่ายตัวเข้
๋ าชมภาพยนตร์ โดยรายได้จากการจําหน่ายตัวเข้
ภาพยนตร์ทเ่ี ข ้าฉาย และระดับความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายภาพยนตร์
อันดับแรก และมีความสําคัญสูงที่สุด เจ้าของ และผูจ้ ดั จําหน่ ายภาพยนตร์ จําเป็ นต้องพึง่ พาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์
เพือ่ เป็ นใบเบิกทางในการจัดจําหน่ ายในรูปแบบของวีซดี ี และดีวดี ตี ่อไป ดังนัน้ การทําธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์
ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และบริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ จึงมีลกั ษณะเกื้อกูลกัน ทัง้ นี้เพื่อเป้าหมายการเติบโตของทัง้ สองธุ รกิจ
ร่วมกันทําให้ความเสีย่ งในการพึง่ พาภาพยนตร์ทเ่ี ข ้าฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง
ปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่ อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตัว๋
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกทีเ่ ข ้าฉาย) ซึง่ ถือเป็ นผูน้ าํ ตลาดอันดับ 1 นับเป็ นการเพิม่ อํานาจต่อรองของบริษทั กับ
เจ้าของและผูจ้ ดั จําหน่ ายภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ ายภาพยนตร์และทําการตลาดผ่าน
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้บริษทั ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์จากผูจ้ ดั จําหน่ าย
ภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาทีไ่ ม่มภี าพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู ้ดเข ้าฉายในประเทศ
อย่ างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธภาพทางธุ รกิจระยะยาวกับผู ผ้ ลิตภาพยนตร์ทงั้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจผูผ้ ลิตภาพยนตร์และผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนัน้
บริษทั และบริษทั จะทําความตกลงกับผูผ้ ลิตภาพยนตร์ตงั้ แต่ การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตงั้ แต่ ตน้ ทําให้บริษทั สามารถ
บริหารจัดการความเสีย่ งทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีย่ งจากการแข่งขันในธุรกิจ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นนั้ ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ในวงการ
ทัง้ ในด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มรี ูปลักษณ์ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยการลงทุน
ขยายสาขาใน 4 รูปแบบ ได้แก่ Standalone ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพือ่ ขยายฐานลูกค้า
ให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิม่ ขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่ง ลว้ นส่งผลกระทบต่อกิจการ
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทั ตระหนักดีถงึ การแข่งขันทางธุ รกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษาฐาน
ลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดทีต่ ่อเนื่องและนําเสนอบริการเพือ่ ความบันเทิงทีม่ ากกว่าโรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ลง่ิ และ
คาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทัง้ การปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ทําให้ศกั ยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อน่ื
ในอีกด้านหนึ่งคู่ แข่งที่สาํ คัญของธุ รกิจโรงภาพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีทงั้ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ซึง่ สามารถสร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยู่ในระดับทีไ่ ม่เป็ นนัยสําคัญ ทัง้ นี้เนื่องจากบริการ
ที่นาํ เสนอในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รบั ความบันเทิงอื่นๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

2. ปัจจัยความเสีย่ ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ภาพยนตร์ นอกจากนี้ในด้านการปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสําคัญกับปัญหานี้ ด้วยการดําเนิน
มาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็ นรูปธรรม มีผลทําให้สอ่ื ผิดกฎหมายลดลงเป็ นอย่างมาก
ความเสีย่ งจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ดว้ ยประสบการณ์ความสําเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้บริษทั มีระยะเวลาคุม้ ทุน (Payback Period) โดยเฉลีย่ ประมาณ 3-4 ปี สาํ หรับกรณีสาขาและมีอตั ราผลตอบแทน
เฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็ นไปตามผลจากการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility
Study) ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ทีม่ กี ารวางแผนกําหนดทําเลทีต่ งั้ บนทําเลทองในเขตพื้นที่
แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกลส้ ถานศึกษาและสถานที่ทาํ งานบริษทั เอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการใช้
บริการ ทําให้ผูบ้ ริหารมีความมันใจว่
่ าจะสามารถนําความสําเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กบั กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ ทุนไม่เป็ นไปตามที่คาด บริษทั ก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร์,
ปรับจํานวนเลนโบว์ลง่ิ , ปรับจํานวนพื้นที่เช่า หรือปรับค่าเช่าพื้นที่ ให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่ทกุ แห่งจะ
ใช้มาตรการเดียวกันนี้ในการพิจารณาและดําเนินงาน จากการร่วมลงทุนกับบริษทั สยาม ฟิ วเจอร์ส ดีเวลลอปเมน้ จํากัด (มหาชน)
และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังช่วยให้บริษทั ทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละพื้นทีไ่ ด้เป็ น
อย่างดี
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
เนื่องด้วยกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ก่อตัง้ และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการด้วยทีมงานบริหารของนายวิชา
พูลวรลักษณ์ ผูก้ ่อตัง้ กิจการ เสมือนว่ากิจการต้องพึง่ พาชื่อเสียงและประสบการณ์ของผูก้ ่อตัง้ เท่านัน้ อีกทัง้ บริษทั อาจมีความเสีย่ ง
จากการทีก่ ลุม่ ผูก้ ่อตัง้ อาจลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ลงหรือออกจากการเป็ นผูบ้ ริหารในกิจการ ซึง่ ความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นไปได้
ยากมากเมือ่ พิจารณาถึงความเป็ นเจ้าของและความผูกพันที่นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้างกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผูบ้ ริหารและผูก้ ่อตัง้ ซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจ
อย่างลึกซึ้ง
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ในแต่ละส่วนงานอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ สร้างผูบ้ ริหาร
รุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษทั กับทัง้ ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั เป็ นผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทาง
ด้านธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์อย่างมาก จึงส่งผลให้บริษทั สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งทางด้านนี้ได้
ความเสีย่ งทางด้านอัคคีภยั
บริษทั อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภยั อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มกี ารทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามลักษณะและมีเงือ่ นไขปกติของธุรกิจโดยได้รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภยั ด้วยวงเงินทีพ่ อเพียงแก่ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้ ซึง่ ครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ด้วย นอกจากนี้บริษทั ฯยังจัดการซ้อมดับเพลิงเป็ นประจําทุกปี โดยได้รบั
คําแนะนําและช่วยเหลือจากตํารวจดับเพลิงทีม่ าสาธิตวิธกี ารเป็ นประจํา

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

2. ปัจจัยความเสีย่ ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ความเสีย่ งเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั บ้าง แต่มไิ ด้มี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสาร
และมาตรการเฝ้ าระวังอย่างใกล ้ชิดยังคงถูกนํามาใช้เพือ่ เป็ นการป้ องกันและลดโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุวนุ่ วายต่างๆในสาขาทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้รวมไปถึงการติดตัง้ อุปกรณ์
ตรวจอาวุธและกล ้องวงจรปิ ดเพิม่ เติมในทุกสาขาของบริษทั เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ความเสีย่ งอืน่ ๆ ที่อยู่นอกเหนื อการคาดการณ์
ในกรณี ท่เี กิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของบริษทั บริษทั ได้มกี ารจัดทําแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพือ่ นํามาใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ บริษทั
จะนํามาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์ และอย่างทันท่วงที จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ความเป็ นมาของธุรกิจในกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้เริ่มทําธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)
ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เขา้ กับธุ รกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิดเป็ น “ศูนย์
บันเทิง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็ นศูนย์บนั เทิงทีร่ วมเอาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ในทีเ่ ดียว โดยมี
โรงภาพยนตร์“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”เป็ นบริการบันเทิงหลัก และธุ รกิจโบว์ลง่ิ และคาราโอเกะเป็ นธุ รกิจรอง พร้อมเสริมด้วยบริการ
บันเทิงอื่นหลากหลายประเภท เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ่ ขา้ ใช้
บริการชมภาพยนตร์ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านจําหน่ายเทปเพลง วีดโี อ ร้านขายของทีร่ ะลึก เป็ นต้น ทําให้ลูกค้าของโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถเลือกหาความบันเทิงได้อย่างเต็มที่
ในปี 2554 บริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญดังนี้
มีนาคม 2554
 เปิ ดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรงภาพยนตร์
เมษายน 2554
 ขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน จํานวน 40,907,700 หุน้ ในราคา 13.60 ต่อหุน้ ได้รบั เงินจํานวนทัง้ สิ้น 556,344,720 บาท
มิถนุ ายน 2554
 ปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั (ESOP-W3) โดยกําหนดราคาใช้สทิ ธิเท่ากับ 15.056 บาท
ต่อหุน้ และอัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับ 1.114 หุน้ ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตุลาคม 2554
 เปิ ดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรงภาพยนตร์
พฤศติกายน 2554
 เพิม่ เงินลงทุนใน PVR BluO Entertainment Limited โดยการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 27.60 ลา้ นหุน้ ราคาหุน้ ละ 10
รูปี เพือ่ รักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมทีร่ อ้ ยละ 49 เป็ นจํานวนเงิน 276.00 ลา้ นรูปี หรือประมาณ 193.20 ลา้ นบาท
(อัตราแลกเปลีย่ น 1 รูปี เท่ากับ 0.70 บาท) เพือ่ การดําเนินการขยายธุรกิจโบว์ลง่ิ จํานวน 11 สาขาในประเทศอินเดีย
 เขา้ ลงทุนในบริษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด โดยการซื้อหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม ในสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 80 เป็ น
จํานวนเงิน 32 ล ้านบาท จากทุนจดทะเบียน 40 ลา้ นบาท โดยวัตถุประสงค์ของบริษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด คือรับทําสือ่
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ทกุ รูปแบบ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

 เพิม่ เงินลงทุนในบริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด โดยการซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ด้วยสัดส่วนการลงทุนเดิมที่
ประมาณร้อยละ 45 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 9 ล ้านบาท
ธันวาคม 2554
 เปิ ดโรงภาพยนตร์อจี วี ี สาขาโลตัสขอนแก่น ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรงภาพยนตร์
 เปิ ดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิก๊ ซี จันทบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรงภาพยนตร์
ณ สิ้นปี 2554 บริษทั ฯ มีแบรนด์โรงภาพยนตร์ในเครือทัง้ สิ้น 5 แบรนด์ ดังนี้
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
 อีจวี ี ซีนีมา่
 พารากอน ซีนีเพล็กซ์
 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
 พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
บริษทั ฯ มีสาขารวมทัง้ สิ้น 54 สาขา 382 โรง สามารถรองรับผูช้ มได้ 88,150 ที่นงั ่ ทัง้ นี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีจาํ นวน
โรงภาพยนตร์ต่อจํานวนประชากรอยู่ในระดับตํา่ บริษทั ฯจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพือ่ รองรับการขยายตัวของประชากรอีกปี ละ
20-30 โรง เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นทีข่ องประเทศ
สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

ปิ่ นเกล ้า

13

4,000

สุขมุ วิท

8

1,700

รัชโยธิน

15

3,300

รังสิต

16

3,100

รามคําแหง

7

2,100

เชียงใหม่

7

1,900

พระราม 3

9

2,600

บางนา

10

2,000

สําโรง

12

2,200

บางกะปิ

10

2,100

พระราม 2

9

1,800

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

นครสวรรค์

5

1,100

นนทบุรี

7

1,050

อุดรธานี

7

2,000

ฉะเชิงเทรา

5

1,700

11

2,400

อุบลราชธานี

5

900

เพชรเกษม

6

1,700

หัวหิน

4

1,400

สมุย

3

900

พิษณุโลก

4

900

แจ้งวัฒนะ

5

1,000

พัทยา

8

1,800

ชลบุรี

4

1,100

กระบี่

4

1,100

บิก๊ ซี นวนคร

3

600

ธัญบุรี

4

1,100

โลตัส นวนคร

4

1,200

บ้านโป่ ง

5

1,400

ศรีนครินทร์

5

1,300

ศาลายา

5

1,200

อยุธยา

4

1,300

เพชรบูรณ์

4

1,100

อมตะนคร

5

1,300

มหาชัย

5

1,200

สระบุรี

4

1,100

แฟชัน่ ไอร์แลนด์

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

สามเสน

6

1,500

กําแพงเพชร

4

1,000

เซ็นทรัล เชียงราย

5

เซ็นทรัล พิษณุโลก

5

บิก๊ ซี จันทบุรี

5

สาขาในเครืออีจวี ี

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า

11

1,900

ซีคอนสแควร์

14

3,300

ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

10

1,700

บางแค

5

1,100

ลาดพร้าว

7

1,300

โคราช

8

2,700

ศรีราชา

4

1,400

อ้อมใหญ่

5

1,200

โลตัส ขอนแก่น

5

สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

16

4,500

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

เอสพลานาด รัชดาภิเษก

12

2,700

เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย

16

4,200

สาขาในเครือพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

จํานวนโรง

จํานวนที่นงั ่

6

1,000

366

88,150

สยามพารากอน
สาขาในเครือเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์

พาราไดซ์ พาร์ค
รวมทัง้ สิ้น

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในทุกระดับชัน้ มีการขยายสาขาไปทัว่ ประเทศ และ
เพือ่ ให้ผูม้ าใช้บริการได้สมั ผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษทั ฯ จึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง โดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ดว้ ยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานทีท่ ่ี
ได้รบั ความนิยมสู งทัว่ โลก เพื่อให้ผูช้ มภาพยนตร์ได้สมั ผัสถึงอรรถรสนัน้ โดยที่มติ อ้ งเดินทางไป อย่างเช่น การตกแต่งสไตล์
ลาสเวกัส เป็ นต้น
สําหรับลูกค้าในระดับพรีเมีย่ ม บริษทั ฯได้มกี ารออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวติ ที่
เหนือระดับไว้ทโ่ี รงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ อย่างเช่น โรงภาพยนตร์โนเกีย อัลตร้า สกรีน 1 ที่ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ท่ี
ปรับเอนนอนได้ และมีบริการหมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นงั ่ นอกจากนี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ยงั เปิ ดให้บริการโรง
ภาพยนตร์ “อินิกม่า เดอะ ชาโดว์ สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็ นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษ
พร้อมบาร์เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 34 ทีน่ งั ่ เหมาะสําหรับการจัดปาร์ต้ สี ่วนตัว ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีทงั้
จากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร
ธุรกิจโบว์ล่งิ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้ าแข็ง
บริษทั ฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลง่ิ และคาราโอเกะ ในปี 2540 ด้วยจํานวน 20 เลน ที่ Standalone Cineplex สาขาสุขมุ วิท โดย
เน้นความหลากหลายของการบริการ เพือ่ ให้สอดคลอ้ งกับนโยบายของบริษทั ฯ ในการเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในทีแ่ ห่ง
เดียว ภายใต้ช่อื “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” นําเสนอบริการโบว์ลง่ิ ในลักษณะของกีฬาเพือ่ ความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึง่ เป็ น
สถานที่ท่คี รอบครัวและเพื่อนๆสามารถมาสังสรรค์ดว้ ยกันได้ แตกต่างจากโบว์ลง่ิ ในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพือ่ การกีฬาเพียงอย่าง
เดียว การตกแต่ง “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” จะเน้นรูปแบบความทันสมัย เหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ พร้อมการ
ให้บริการคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” อีกส่วนผสมทีล่ งตัวต่อธุรกิจโบว์ลง่ิ ในการจัดสรรพื้นทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ โดยตกแต่งด้วยความทันสมัยสอดคลอ้ งเป็ นอย่างดีกบั ความนิยมและพฤติกรรมของ
ลูกค้าทีเ่ ข ้ามาใช้บริการโบว์ลง่ิ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโบว์ลง่ิ แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ช่อื “บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล” ในปี 2549 โดยมีลกั ษณะ
เป็ นแฟชัน่ โบว์ล่งิ มุ่งเน้นกลุ่มลู กค้าระดับบน ในย่านธุ รกิจใจกลางเมือง โดยเปิ ดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ให้บริการโบว์ลง่ิ 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 12 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ประกอบด้วยเลนโบว์ลง่ิ 4 เลนและบริการคารา
โอเกะภายในห้อง และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ในเดือนธันวาคม 2552 บริษทั ฯจึงได้ทาํ การเปิ ด standalone แห่งใหม่ เอสพ
ละนาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ภายใต้แบรนด์ บลูโอ ริท่มึ แอนด์ โบว์ล ทําให้ปจั จุบนั บริษทั ฯได้ดาํ เนินธุ รกิจโบว์ลง่ิ ภายใต้แบ
รนด์ บลูโอ ริทม่ึ แอนด์ โบว์ลทัง้ หมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาพารากอน เอสพลานาด รัชดา พัทยา รัชโยธิน และ เอสพลานาด สาขา
งามวงศ์วาน แคราย
บริษทั ฯได้เปิ ดตัวลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่ ภายใต้ช่อื “ซับซีโร่” ซึง่ กลายเป็ นทีส่ งั สรรค์สาํ หรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลาง
เมือง แห่งแรกทีเ่ อสพลานาด รัชดาภิเษก ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหญ่ของสยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมน้ ท์ เปิ ดให้บริการลานสเก็ต
นํา้ แข็งพื่นที่กว่า 700 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องคาราโอเกะ 4 ห้อง นอกจากนี้ยงั เปิ ดสอนสเก็ตนํา้ แข็งลีลา และฮ้อกกี้นาํ้ แข็ง ใน
ลานสเก็ตนํา้ แข็งอีกด้วย และ ได้เปิ ดสาขาทีส่ อง ทีเ่ อสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ในเดือนธันวาคม 2552

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ณ สิ้นปี 2554 บริษทั ฯเปิ ดให้บริการโบว์ลง่ิ จํานวน 26 สาขา ประกอบด้วย 480 เลนโบว์ลง่ิ 334 ห้องคาราโอเกะ และ 2
ลานสเก็ตนํา้ แข็ง
จํานวนเลนโบว์ล่งิ
จํานวนห้องคาราโอเกะ
ปิ่ นเกล ้า

20

15

สุขมุ วิท

20

10

รัชโยธิน

38

28

รังสิต

26

18

พระราม 3

26

10

บางนา

18

14

สําโรง

20

14

บางกะปิ

14

12

พระราม 2

30

13

แฟชัน่ ไอร์แลนด์

16

13

เพชรเกษม

12

9

แจ้งวัฒนะ

14

9

ลาดพร้าว

10

10

ปิ ยรมย์

30

9

ทองหล่อ

8

11

อยุธยา

10

10

นครสวรรค์

12

9

อุดรธานี

16

9

หัวหิน

8

10

สมุย

8

7

พิษณุโลก

8

6

พัทยา

22

9

ชลบุรี

10

8

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

จํานวนเลนโบว์ล่งิ

จํานวนห้องคาราโอเกะ

เซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า

-

21

สยามพารากอน

38

16

เอสพลานาด รัชดา

22

21

เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย

24

13

480

334

รวมทัง้ สิ้น

ในปี 2554 ธุ รกิจโบว์ลง่ิ ในลักษณะของกีฬาเพือ่ ความบันเทิงได้ถูกขยายไปยังประเทศอินเดีย บริษทั ฯได้ร่วมลงทุนกับ
บริษทั พีวอี าร์ จํากัด (PVR) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นําที่จดั ตัง้ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ปี ระเทศ
อินเดีย ร่วมกันจัดตัง้ บริษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (PVR blu-O)โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจโบว์ลง่ิ เชิง
สันทนาการในประเทศอินเดีย PVR blu-O ได้เปิ ดให้บริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกทีแ่ อมเบียนส์ มอลล์ เมืองนิวเดลี
เมือ่ เดือน มีนาคม 2552 โดยมีจาํ นวนเลนทัง้ หมด 24 เลน
ธุรกิจสือ่ โฆษณา
จากการที่บริษทั ฯ สามารถดึงดู ดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในแต่ละปี ได้ 25-30 ลา้ นคนทัว่ ประเทศ ทําให้ธุรกิจบริการสื่อ
โฆษณาเติบโตได้เป็ นอย่างดี บริษทั ย่อยภายใต้ช่อื “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด” จัดตัง้ ขึ้นเพือ่ ให้บริการสื่อโฆษณาทัง้ ในโรง
ภาพยนตร์และพื้นที่ทงั้ หมดภายใน Cineplex ทัว่ ประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจาก
สินทรัพย์ทล่ี งทุนไปแล ้ว ทําให้ธุรกิจสือ่ โฆษณาของบริษทั หรือทีเ่ รียกกันว่า “cinemedia” มีอตั รากําไรสูง 80-90%
ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมสือ่ โฆษณาหลากหลาย นับตัง้ แต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณาบนจอ
วีดโี อ (VDO Wall) บริเวณโถงชัน้ ล่างในสาขา โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma
โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสือ่ กลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
จากการที่ cinemedia เป็ นอีกช่องทางการโฆษณาที่มปี ระสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
โดยตรงมากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับต้นๆ เมือ่ เทียบกับสื่อในอุตสาหกรรม
โฆษณาทัง้ หมด โดยในปี 2552 ทีผ่ ่านมา ธุรกิจสือ่ โฆษณาในโรงภาพยนตร์มมี ลู ค่าประมาณร้อยละ 6 ของอุตสาหกรรมรวม
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ในรูปแบบ Standalone บริษทั ฯให้บริการพื้นที่เช่าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกเหนือจาก
ภาพยนตร์ โบว์ลง่ิ คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้ แข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล ้องกับรสนิยมและพฤติกรรม
ของผูท้ ่เี ขา้ มาใช้บริการเป็ นหลัก ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็ นที่นิยมของลูกค้า พื้นที่ให้เช่ามี 2 ลักษณะคือ
เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี
เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นทีข่ องบริษทั ฯจึงเป็ นทีด่ งึ ดูดสําหรับร้านค้าระดับสากลและแบรนด์ท่ี
เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันทีร่ ุนแรงของร้านอาหารจานด่วนทีต่ ่างต้องการพื้นทีใ่ หม่ๆ ในการขยายสาขา ส่งผลต่อ
อัตราการใช้พ้ นื ที่เช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมด้วยบริการเสริมทีค่ วบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นทีไ่ ด้แก่บริการแสงไฟ ไอเย็น

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ระบบป้ องกันอัคคีภยั การทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการบริการส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลือ่ น
และทีจ่ อดรถ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพ้นื ทีใ่ ห้เช่า ดังต่อไปนี้
Retails space (sq.m.)
%Occupancy
สุขมุ วิท

6,546

100%

รัชโยธิน

1,921

100%

รังสิต

1,564

100%

รามคําแหง

444

89%

เชียงใหม่

91

68%

สําโรง

2,148

57%

บางกะปิ

135

100%

พระราม 2

466

100%

นครสวรรค์

190

100%

อุดรธานี

351

100%

สมุย

436

100%

พิษณุโลก

186

100%

ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

692

100%

เมโทรโพลิส

21,305

84%

อ้อมใหญ่

1,878

100%

สยามพารากอน

155

100%

ชลบุรี

115

64%

ทองหล่อ

335

100%

11,339

100%

โลตัส นวนคร

99

100%

ซีคอนสแควร์

95

100%

50,491

90%

งามวงศ์วาน แคราย

รวมทัง้ สิ้น

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ธุรกิจการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์
บริษทั ฯลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุน้ 65.93% ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ในอดีต
บริษทั ฯถือหุน้ ตรงใน บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด ซึง่ จัดจําหน่ายภาพยนตร์เขา้ โรงภาพยนตร์ และยังได้ถอื หุน้ ใน บริษทั เอ็ม วี ดี
จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ ท์ กรุป้ จํากัด) บริษทั ฯได้ทาํ การปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง และตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็ นต้นมา บริษทั ทัง้ สองได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์
เทนเมนท์ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ตัง้ แต่ตน้ นํา้ ถึงปลายนํา้
ในด้านธุ รกิจจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด บริหารจัดการจํานวนภาพยนตร์ท่ีจะเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ เพือ่ ให้มภี าพยนตร์เขา้ ฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 สัปดาห์ของปี เพือ่ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั บริษทั อย่างสมํา่ เสมอ แม ้
ในช่วงทีภ่ าพยนตร์จากตลาดฮอลลีวูด้ มีไม่มากนัก โดยบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด จะซื้อภาพยนตร์จากผูส้ ร้างอิสระ บริษทั หนัง
จากประเทศญีป่ ่ นุ และเกาหลี จากการเป็ นผูน้ าํ ในตลาดโรงภาพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ส่งผลให้รายได้ของบริษทั
เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด อยู่ในระดับทีแ่ ข็งแกร่ง
สําหรับการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดโี อ บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด บริหารระยะเวลาการจัดจําหน่ าย (3-4 เดือน
หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดับราคาขายดีวดี แี ละซีวดี ที อ่ี อกสู่ตลาด ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพือ่ ให้ภาพยนตร์
สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดโี ออย่างเต็มที่
และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ยังได้ก่อตัง้ บริษทั เอ็ม เตอร์ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึง่ เป็ นบริษทั
สร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วย บริษทั ฯและกลุม่ บริษทั ในเครือมีวตั ถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้างภาพยนตร์ไทยและ
วางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย
ธุรกิจอืน่
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บริษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ผูพ้ ฒั นาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิ ด ไลฟ์
สไตล์ มอลล์ในปี 2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ มอลล์ขนาดกลาง ใกลก้ บั แหล่งชุมชน เพือ่ ช่วยให้ทงั้ สองฝ่ ายเติบโตไป
ควบคู่กนั โดยมีโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่าหลักทีช่ ่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ขณะทีส่ ยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ซึง่
อยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ ก็เป็ นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่วน 23.24%
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า SF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
ในเดือนมิถนุ ายน 2550 ได้พฒั นาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ คือความสําเร็จในการจัดตัง้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นกองทุนทีเ่ ข ้าไปลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้ นบาท โดยบริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วน 33% ของกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ กําไรที่ได้มา
จากการขายกองทุน บริษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ และในปลายปี 2553 MJLF ยังได้
เขา้ ไปลงทุนในสิทธิการเช่ าในอาคารศู นย์การค้าเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแลว้ ได้
เพิม่ ขึ้นเป็ น 3,300 ล ้านบาท และบริษทั ยังได้ลงทุนเพิม่ และรักษาสัดส่วนการถือหุน้ อยู่ท่ี 33% เท่าเดิม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นเครื่องมือสําคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะในรูปแบบทีใ่ ช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็ว อย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยไม่ตอ้ งเพิม่
ทุนจากผูถ้ อื หุน้ และมีทรัพย์สนิ อยู่ในครอบครองมากเกินไป
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษร
ย่อว่า MJLF
บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
ในเดือนมกราคม 2553 บริษทั ฯ ร่วมกับ บมจ.กันตนา กรุป๊ จัดตัง้ บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ภายใต้ช่อื “เอ็ม แชนนอล” ออกอากาศภาพยนตร์ตลอดจนรายการบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ทวั ่ ประเทศผ่าน
ดาวเทียม บริษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ อยู่ท่ี 49.99%
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ในเดือนมิถนุ ายน 2550 บริษทั ฯได้เขา้ ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ด้วยสัดส่วน 40% และต่อมาได้เปลีย่ นชื่อ
เป็ น บจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ เพือ่ ช่วยขยายงานของบริษทั ฯไปสู่ช่องทางการเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ รวมถึงใช้
สินทรัพย์ทม่ี อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็ นช่องทางในการจําหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ
เช่น บัตรคอนเสิรต์ บัตรชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีจงึ เป็ นการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข ้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย
บจ. พีวอี าร์
บจ. พีวอี าร์ เป็ นบริษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นําราย
หนึ่งของประเทศอินเดีย พีวอี าร์เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดีย
ตัง้ แต่ปี 2540 ปัจจุบนั เครือข่ายของพีวอี าร์ ประกอบด้วย 142 โรงภาพยนตร์ 33 สาขาในประเทศอินเดีย ณ สิ้นปี บริษทั ฯ ถือหุน้
ในพีวอี าร์ในสัดส่วน 9.09%
บจ. พีวอี าร์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกั ษรย่อว่า PVRL
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ กับ บจ.พีวอี าร์ จัดตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ปี 2551 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโบว์ลง่ิ ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นธุรกิจเสริมทีด่ ใี ห้กบั บจ.พีวอี าร์ มากกว่าเพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์
แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ลง่ิ แนวบันเทิงนี้ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคในเมืองนิวเดลี ซึง่
เป็ นที่ตงั้ ของสาขาแรก พีวอี าร์ บลูโอ มีแผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยัง
ตลาดอินเดียนี้ถอื เป็ นโอกาสทองสําหรับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ในการเติบโตในต่างแดน ในตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง และใหญ่กว่า
ประเทศไทยหลายเท่าตัว

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยบริษทั ภายในกลุม่
บริษทั

ธุรกิจทีป่ ระกอบกิจการ

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ธุรกิจจําหน่ายบัตรชมกีฬา คอนเสิรต์ และงานต่าง ๆ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้เช่าและบริการ

เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

3.2

บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์

ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้เช่าและบริการ

บจ. รัชโยธิน อเวนิว

ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้เช่าและบริการ

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์

บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม ้นท์

ธุรกิจโบว์ลง่ิ และคาราโอเกะ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุ รกิจหลักของกลุ่มคือการทําศู นย์รวมความบันเทิง ในนาม “เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์” โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” “อีจวี ”ี “พารากอน ซีนีเพล็กซ์” “เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์” และธุรกิจ
โบว์ลง่ิ และคาราโอเกะ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทมึ แอน์โบว์ล” เป็ นบริการบันเทิงหลักทีจ่ ะดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายใน
สาขา สําหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือภายในสาขา จะถูกจัดสรรให้กบั กิจการร้านค้าภายนอกเช่าดําเนินการ โดยกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
จะคัดสรรเฉพาะร้านค้าทีจ่ าํ หน่ายสินค้าและบริการประเภททีเ่ สริมและสนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายของสินค้าและความครบ
วงจรในงานบริการเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทัง้ นี้สินค้าและบริการนัน้ จะต้องมีลกั ษณะสอดคลอ้ งและตรงกับความต้องการและ
รสนิยมของกลุม่ ลูกค้าของโรงภาพยนตร์และโบว์ลง่ิ เป็ นหลัก
การขยายสาขาในแต่ละครัง้ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตงั้ เป็ นสําคัญ สาขาของเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขาตัง้ อยู่บนทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกลส้ ถานศึกษาและสถานที่ทาํ งาน
บริษทั เอกชนและราชการ รวมทัง้ การขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เขา้ ไปในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์
มอล์ล) และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ลว้ นเป็ นโอกาสทางการค้าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการสร้างฐานลู กค้าและธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์แ ละธุ ร กิจ โบว์ล่ิง ให้กว้า งขึ้น โดย กลุ่ม เมเจอร์ ซีนี เ พล็ก ซ์ได้ยึด นโยบายการวางรู ป แบบของสินค้า และบริก ารที่
หลากหลายในทุกสาขา ทําให้บริเวณพื้นที่ให้บริการในแต่ละสาขาแวดลอ้ มด้วยร้านค้าร้านอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และ
โบว์ลง่ิ ทีเ่ ป็ นบริการเพือ่ ความบันเทิงหลัก
จากภาพรวมการประกอบธุ รกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจําแนกตามรู ปแบบการดําเนินธุ รกิจออกได้เป็ น
2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex)
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนย์บนั เทิง ในลักษณะ Stand Alone Complex กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็ นเจ้าของ
อาคารและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพือ่ ธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตร์และโบว์ลง่ิ และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพือ่ ให้เช่าสําหรับร้านค้า
ต่างๆ และกําหนดพื้นทีบ่ างส่วนให้เป็ นพื้นทีใ่ ช้สอยส่วนกลางรวมทัง้ ลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion Hall)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

จุดเด่นทีส่ าํ คัญของการเป็ น Stand Alone Complex ทําให้มคี วามคล่องตัวอย่างมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นทีใ่ ห้
เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายได้จากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล่องตัวในการกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดอาคาร
ซึง่ มีผลต่อระยะเวลาเปิ ดให้บริการและโอกาสการทํารายได้ การวางผังโครงสร้างพื้นทีบ่ ริการแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
กําหนดขนาดพื้นทีร่ า้ นค้าเช่า รวมทัง้ การทํากิจกรรมการตลาดเพือ่ กระตุน้ และสนับสนุนยอดขายในแต่ละสาขา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex) ประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่สาขาสุขมุ วิท สาขา
รัชโยธิน สาขาปิ่ นเกลา้ และสาขารังสิต
รูปแบบที่ 2 : สาขา
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะดําเนินการเช่าพื้นทีบ่ างส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า การ
เช่าพื้นทีท่ าํ ให้มขี อ้ จํากัดในด้านของขนาดพื้นที่ให้บริการ ดังนัน้ บริการหลักทีม่ ใี นสาขาจะเปิ ดให้บริการส่วนโรงภาพยนตร์เป็ นหลัก
และจัดสรรพื้นทีส่ ่วนเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพือ่ ให้เช่าช่วงสําหรับเป็ นร้านค้าให้บริการ ยกเว้นบางสาขา หากได้พ้นื ทีเ่ ช่าทีม่ ี
ขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปิ ดให้บริการทัง้ โรงภาพยนตร์และโบว์ลง่ิ และจัดสรรพื้นทีบ่ างส่วนสําหรับให้เช่า
ช่วงต่อ (หากมีพ้นื ทีเ่ หลือ)
ในรูปแบบของสาขา บริษทั ฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบทีอ่ ยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็ นต้น
2. รูปแบบทีอ่ ยู่ในห้างแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิก๊ ซี , เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3. รูปแบบทีอ่ ยู่ในศูนย์การค้าแบบเปิ ด (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึง่ ดําเนินการโดย
บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น
3.3

เป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มเี ป้าหมายหลักในการเป็ นผูน้ ําในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ ทัง้ ใน
กรุงเทพฯและต่ างจังหวัด ส่งผลให้ในปัจจุบนั มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อยละ 80 ในช่ วงปี 2551 และเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ บริษทั ฯ ได้วางแผนการเพิม่ ยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทัว่ ทุกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ที่มศี กั ยภาพเพียงพอและคุม้ ค่ ากับการ
ลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขาเพิม่ ทางบริษทั ฯ ก็ยงั มีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ ความสะดวกสบายกับผูม้ าใช้บริการในการ
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์โดยนําเทคโนโลยีใหม่เขา้ มาช่วยอํานวยความสะดวก สําหรับช่องทางอื่นๆ ที่จะอํานวยความสะดวกให้กบั
ผูใ้ ช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริการแล ้วในปัจจุบนั มีดงั นี้
1. ระบบ Call Center ทีใ่ ห้บริการลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทกุ สาขา
2. จองตัวภาพยนตร์
๋
ผ่าน BUG Live 1113
3. ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่าน website http://www.majorcineplex.com
4. ระบบการจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ กด *4999
5. ระบบการเช็ครอบชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ กด 4874999
6. ระบบจองซื้อบัตรผ่านตูจ้ าํ หน่ายตัวอั
๋ ตโนมัติ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

นอกจากเป้ าหมายการขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่ม
ยอดขายจากธุรกิจโบว์ลง่ิ และการให้บริการห้อง Karaoke ควบคู่ไปด้วย โดยกําหนดเป็ นนโยบายการลงทุนและการตลาดทีจ่ ะมี
บริการโบว์ลง่ิ ควบคู่ไปกับโรงภาพยนตร์ โดยคํานึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นหลัก ซึ่งปัจจุบนั
ทางบริษทั ฯ มีโบว์ล่งิ ภายใต้แบรนด์ “เมเจอร์โบว์ กรุ๊ป” และ “บลูโอ ริท่มึ แอนด์โบว์” ทัง้ หมด 29 สาขา (รวมสาขาที่อยู่กบั โรง
ภาพยนตร์แบรนด์อีจีว)ี รวมจํานวน 478 เลน และห้องคาราโอเกะ 358 ห้อง และบริษทั ฯ ยังได้เปิ ดให้บริการลานสเก็ตนํา้ แข็ง
จํานวน 2 ลาน ทีส่ าขาเอสพละนาดทัง้ สองสาขา ภายใต้ช่อื “ซัปซีโร่” อีกด้วย
บริษทั ฯ ยังได้มกี ารขยายตัวในส่วนของธุ รกิจอื่นที่ช่วยสร้างศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลักดันการใช้
ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างคุม้ ค่ ามากยิ่งขึ้น เช่น ธุ รกิจสื่อโฆษณา ซึ่งใช้พ้ นื ที่ครอบคลุมทัง้ ภายในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่ตวั
อาคาร ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ รวมไป
ถึงธุรกิจจําหน่าย ดีวดี ี วีซดี ี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
การที่บริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี ศี กั ยภาพและชํานาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งทําให้
การขยายสาขาของบริษทั ฯ เป็ นไปได้อย่ างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย ทัง้ นี้เนื่ องจากบริษทั ฯ ดังกล่าวมี
ความสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับอาคารที่มพี ้ นื ที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า
100,000 ตารางเมตร เพือ่ รองรับกับกฎหมายผังเมืองทีม่ ผี ลบังคับใช้ในบางพื้นทีท่ ม่ี กี ฎหมายบังคับอยู่
นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลง่ิ ซึง่ เป็ นแหล่งรายได้หลัก บริษทั ฯ ได้เปิ ดกว้างทีจ่ ะขยายบริการบันเทิง
ในรู ปแบบอื่นๆ ที่สอดคลอ้ งและเกี่ยวเนื่องกับบริการบันเทิงที่มีอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพิ่มความหลากหลายของบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบทีเ่ น้นความทันสมัย โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมทุนกับบริษทั แคลิฟอร์เนีย ว๊าว เอ็กซ์
พีเรี่ยน จํากัด(มหาชน) เปิ ดให้บริการสถานออกกําลังกาย ในรูปแบบบันเทิงสําหรับคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ56-1)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์
จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) ส่งผลให้ปจั จุบนั
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การควบรวมกิจการกับ บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) และการเขา้ ร่วมทุนกับบริษทั ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ ในอนาคตซึ่งเป็ นการเสริมสร้างให้บริษทั ฯ
ก้าวสู่ความเป็ น “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวติ คนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and
Total Lifestyle Entertainment Complex Provider)” ธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถจําแนกออกได้เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ ตาม
ความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจโรงภาพยนตร์
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
3. ธุรกิจโบว์ลง่ิ และคาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง
4. ธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณา
5. ธุรกิจพื้นทีใ่ ห้เช่าและบริการ
6. ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจสําหรับ ปี 2554

4.1 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)
4.1.1
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.1.1.1 โรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาทีเ่ ปิ ด
ให้บริการจะถูกกําหนดให้มโี รงภาพยนตร์โดยเฉลีย่ จํานวน 3 โรงขึ้นไป ทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถรองรับกับจํานวนภาพยนตร์ทจ่ี ะเข้าฉาย
ได้หลายเรื่องในวันและเวลาเดียวกัน ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการเลือกชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้า
โดยเพิม่ โรงภาพยนตร์ระดับพรีเมีย่ ม เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานทีห่ รูหรา สวยงาม และการบริการที่ประทับใจลูกค้ายิ่งขึ้น
ได้แก่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ จํานวน 42
สาขา และโรงภาพยนตร์อีจีวี 8 สาขา รวมทัง้ สิ้น 53 สาขา รวม 383 โรง สามารถรองรับจํานวนผู ช้ มได้ 93,800 ที่นงั ่ ซึ่งมี
รายละเอียดแต่ละสาขา ดังนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ56-1)

1) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ 42 สาขา รวม 275 โรง จํานวน 67,500 ทีน่ งั ่
1.1 สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 21 สาขา
จํานวนโรงภาพยนตร์

รองรับผูช้ มได้สูงสุด

(โรง)
16
15
13

(จํานวนที่นงั ่ )
3,100
3,800
4,100

4. สาขาสุขมุ วิท
1. สาขาแจ้งวัฒนะ

8
5

1,700
1,000

3. Hypermarket
6 สาขา

1. สาขาบางกะปิ
2. สาขาศาลายา
3.สาขานวนคร - บิก๊ ซี
4. สาขาธัญบุรี
5. สาขานวนคร - โลตัส
6. สาขาศรีนครินทร์

10
5
3
4
4
5

2,300
1,200
600
1,100
1,200
1,300

4. Department Store
10สาขา

1. สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์

11

2,400

2. สาขาบางนา

10

2,000

3. สาขาพระราม 2

9

1,800

4. สาขาพระราม 3

9

2,600

5. สาขานนทบุรี

7

1,050

6. สาขาเพชรเกษม

6

1,700

7. สาขารามคําแหง

7

2,100

8. สาขาสําโรง
9. สาขาพาราไดซ์
10.สาขาสามเสน

12
8
6

2,200
1,600
1,500

173

40,350

ประเภทสถานที่ตง้ั
1. Stand Alone
4 สาขา

2. Lifestyle Mall

สาขาในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
1. สาขารังสิต
2. สาขารัชโยธิน
3. สาขาปิ่ นเกลา้

1 สาขา

รวม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ56-1)

1.2 สาขาต่างจังหวัด จํานวน 21 สาขา

ประเภทสถานที่ตง้ั
1. Hypermarket
12สาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์

รองรับผูช้ มได้สูงสุด

(โรง)
5
4
3
4
4
4
4
5
5
5
4
5

(จํานวนที่นงั ่ )
1,100
1,100
900
1,100
1,100
1,300
1,150
1,450
1,300
1,200
1,000
1,200

1. สาขาพัทยา
1. สาขาเชียงใหม่

8
7

1,750
1,900

2. สาขาอุดรธานี
3. สาขาฉะเชิงเทรา
4. สาขาอุบลราชธานี
5. สาขาหัวหิน
6. สาขาสระบุรี
7. สาขาเชียงราย
8. สาขาจันทบุรี

7
5
5
4
4
5
5

2,000
1,700
900
1,400
1,100
1,200
1,300

102

27,150

สาขาในเครือเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์
1. สาขานครสวรรค์
2. สาขาพิษณุโลก
3. สาขาสมุย
4. สาขาชลบุรี
5. สาขากระบี่
6. สาขาอยุธยา
7. สาขาเพชรบูรณ์
8. สาขาบ้านโป่ ง
9. สาขาอมตะนคร
10.สาขามหาชัย
11.สาขากําแพงเพชร
12.สาขาพิษณุโลก –
เซ็นทรัล

2. Lifestyle Mall
1 สาขา
3. Department Store
8สาขา

รวม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ56-1)

2) โรงภาพยนตร์อจี วี ี 8 สาขา รวม 64 โรง จํานวน 14,800 ทีน่ งั ่
2.1) สาขาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 สาขา
จํานวนโรงภาพยนตร์
ประเภทสถานที่ตง้ั
สาขาในเครืออีจวี ี
(โรง)
1. Department Store
1. สาขาซีคอนสแควร์
14
4 สาขา
2. สาขาปิ่ นเกลา้
11
3. สาขารังสิต
10
4. สาขาลาดพร้าว
7
รวม
42
สาขาบางแค ปิ ดปรับปรุง จะทําการเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ราวมิถนุ ายน 2555

รองรับผูช้ มได้สูงสุด
(จํานวนที่นงั ่ )
3,300
2,000
1,700
1,300
8,300

2.2) สาขาต่างจังหวัด จํานวน 4 สาขา
ประเภทสถานที่ตง้ั
1. Hypermarket 2สาขา
2. Department Store
2 สาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์

รองรับผูช้ มได้สูงสุด

(โรง)
5
5
8

(จํานวนที่นงั ่ )
1,200
1,200
2,700

4

1,400

22

6,500

สาขาในเครืออีจวี ี
1. สาขาอ้อมใหญ่
2. สาขาขอนแก่น
1. สาขาโคราช
2. สาขาศรีราชา

รวม

3) สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์ จํานวน 1 สาขา
สาขาในเครือพารากอน
จํานวนโรงภาพยนตร์(โรง)
1. สาขาสยามพารากอน
16
4) สาขาในเครือเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ จํานวน 2 สาขา
จํานวนโรงภาพยนตร์(โรง)

รองรับผูช้ มได้สูงสุด(จํานวนที่นงั ่ )
4,600

รองรับผูช้ มได้สูงสุด (จํานวนที่นงั ่ )

สาขาในเครือเอสพละนาด
1. สาขาเอสพลานาด

12

2,700

2 สาขางามวงศ์วาน แคราย
รวม

16
28

4,200
6,900

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ56-1)

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ทีส่ วยงาม
หรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่องของเก้าอี้นงั ่ ชมภาพยนตร์จะมีให้เลือกหลายรูปแบบ และมีให้เลือก
หลายระดับราคา การจัดวางเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะเป็ นแบบขัน้ บันได และแบบ Stadium รวมทัง้ การวางเก้าอี้สลับช่องไฟ
ระหว่างแถว ทําให้ไม่เกิดการบังกันระหว่างแถวหน้าและแถวหลัง อีกทัง้ เพิม่ พื้นทีร่ ะหว่างแถวหน้าและแถวหลังให้กว้างยิ่งขึ้น เพือ่
ความสะดวกสบายในการนัง่ ตลอดช่วงเวลาชมภาพยนตร์ นอกจากนี้สาขาส่วนใหญ่ยงั จัดให้มบี ริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟ
รับรองลูกค้า รวมถึงการให้บริการนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้ าอย่างดี เพือ่ ให้ลูกค้ารูส้ กึ ผ่อนคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อกี ด้วย
ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตัง้ จอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่
Mega Screen ทีม่ ขี นาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้างภายในโรงภาพยนตร์ ทําให้ผูช้ มสามารถเห็นภาพได้ชดั เจนในทุกตําแหน่งที่
นัง่ รวมทัง้ ความสมบรูณแ์ บบทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital
Surround EX ,JBL 3 ways และสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงครบรสทัง้ ภาพ แสง และเสียงบนจอภาพ ซิลเวอร์
สกรีน ทีม่ คี วามละเอียดคมชัด สมจริง กว่าระบบดิจติ อลทัว่ ไปถึง 30% ผ่านเครื่องฉาย NEC DLP 4K ในโรงภาพยนตร์ดจิ ติ อล
ระบบ Real D 3 มิติ
“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ กรุงศรีไอแมกซ์”
เปิ ดให้บริการ 1 โรง ทีพ่ ารากอนซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมภิ าคเอเชีย ภายในโรงภาพยนตร์
สามารถรองรับผูช้ มได้สูงสุดถึง 556ที่นงั ่ เป็ นโรงภาพยนตร์ทม่ี จี อฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และสูง 21 เมตร
พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําให้ภาพและเสียงทีถ่ ่ายทอดคมชัดเหมือนเข้าอยู่ใน
เหตุการณ์จริง และปัจจุบนั ทางเมเจอร์ยงั ได้นาํ ระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข ้ามาซึง่ เป็ นระบบการฉายในรูปแบบใหม่ท่ี
ให้ภาพคมชัดกว่าปกติถงึ 10 เท่า พลังเสียง Digital Surround 12,000 วัตต์
ปัจจุบนั ราคาบัตรเข้าชมโดยเฉลีย่ 190 บาทสําหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 150บาท สําหรับภาพยนตร์ 2 มิติ
(2D) เปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง 23.30 น. ภาพยนตร์แต่ละเรื่องใช้เวลาในการฉายโดยประมาณ 1.30 ถึง 2.30
ชัว่ โมง นอกจากนี้โรงภาพยนตร์จอยักษ์กรุงศรีไอแมกซ์ยงั สามารถรองรับการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดความยาว 2-3 ชัว่ โมงได้และ
คิดราคาบัตรเข้าชม 250-300 บาททุกทีน่ งั ่
“โรงภาพยนตร์ 4DX”
เปิ ดให้บริการ 1 โรง ที่พารากอนซีนีเพล็กซ์ เป็ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ ที่จะให้ลูกค้าได้รบั
อรรถรสในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ภาพ แสง สี เสียง สัมผัส และกลิน่ เอฟเฟคต่าง ๆด้วยการเพิม่ ความ พิเศษให้กบั โรงภาพยนตร์
ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะ พร้อมเอ็ฟเฟ็ กซ์ตระการตาถึง 24 ชนิด และระบบฉายแบบดิจิตอล 3 มิติ ซึ่งเอ็ฟเฟ็ กซ์แต่ละชนิดถูก
ออกแบบมาเป็ นอย่างดี เพิม่ ความตื่นเต้นให้กบั ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็ นการขยับของเก้าอี้ ลมเป่ า ละอองนํา้ กลิน่ แรงสัน่ สะเทือน
สะกิดขา สะกิดหลังและเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายโดยภาพจะฉายบนจอภาพซิลเวอร์สกรีน ทีใ่ ห้ภาพคมชัดสมจริงภาพที่ฉายเป็ น
ระบบ Masterimage 3D พร้อมแว่นตาบางเบาทีร่ บั ภาพเฉพาะระบบ 4 มิตเิ ท่านัน้ สําหรับภาพยนตร์ทจ่ี ะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ดิจิตอล 4 มิติลว้ นเป็ นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ท่หี ลายคนชื่นชอบแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ท่เี ป็ น Simulator ทัว่ ๆไป เช่นที่
Dreamworld หรือ Siam Ocean World ทีฉ่ ายหนังเพียง 7 นาทีเท่านัน้ หรือแม ้กระทัง่ ภาพยนตร์ไทยทีส่ ามารถทํา 4D Effect ได้
เช่นกัน โดยภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้ มได้สูงสุดถึง 140 ทีน่ งั ่ ราคาบัตรเข้าชมประมาณ 320 -500 บาท
ในด้านความปลอดภัยของผูเ้ ข ้ามาใช้บริการ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ คํานึงเป็ นพิเศษ และถือ
เป็ นหลักการสําคัญของงานบริการทีจ่ ะต้องมี โดยจะเห็นได้จากการเป็ นผูเ้ ริ่มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ให้มที างเดินด้านนอก
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โรงโดยรอบเชื่อมต่อถึงกันไม่สบั สน ซึ่งจะต้องออกแบบตัง้ แต่เริ่มต้น เช่นสาขาที่เป็ น Stand Alone เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะ
ออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไว้ในอาคารตัง้ แต่เริ่มต้นขออนุ ญาตกับทางราชการเลย และต่อเชื่อมกับทางหนีไฟ โดยเชื่อมต่อไปยัง
บันไดหนีไฟทีส่ ามารถลงมาถึงชัน้ ล่างและมีประตูหนีไฟออกนอกอาคารได้ทนั ที ข้อสําคัญทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟ
ฉุกเฉินติดตัง้ โดยตลอดเพือ่ ความสว่างหากเกิดเหตุการณ์ข้นึ สําหรับสาขาทีอ่ ยู่ตามอาคารของผูอ้ ่นื ทางบริษทั ฯ ก็จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเป็ นหลักโดยใช้หลักการเดียวกับอาคารที่เป็ นของบริษทั ฯ เอง ทางเดินไม่มดื มีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุ กเฉิ นติดตัง้
โดยรอบ และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สบั สน นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้ติดตัง้ กลอ้ งวงจรปิ ดในจุดต่ างๆและเครื่องมือ
ตรวจจับอาวุธเพิม่ เติมในทุกสาขา เพือ่ ความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูม้ าใช้บริการอีกด้วย
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่ งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ท่สี าํ คัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง หรือจะเรียกรวมว่าเป็ นผูล้ งทุนใน Hardware โดย
เจ้าของภาพยนตร์หรือผูส้ ร้างภาพยนตร์จะเรียกเป็ น ผูล้ งทุนใน Software
2. กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มภี าระต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อภาพยนตร์ (หนัง) เป็ นหน้าที่ของบริษทั ตัวแทน
จําหน่ ายภาพยนตร์ซง่ึ ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ จะเป็ นผูส้ ่งฟิ ลม์ หรือ
เทปภาพยนตร์ให้โรงภาพยนตร์เพือ่ ฉายในโรงภาพยนตร์เป็ นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้าของ Software จะ
เป็ นผูล้ งทุนโปรโมทภาพยนตร์ของตัวเองให้เป็ นทีน่ ิยมของคนดู ซึง่ หมายถึงต้นทุนทางการตลาดทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง
นัน้ ๆ เจ้าของภาพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
3. รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์ ทางเจ้าของโรงภาพยนตร์จะเป็ นผูเ้ ก็บจากผูช้ ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่าตัวหนั
๋ งทีไ่ ด้
รับมาให้กบั เจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลีย่ ในอัตราร้อยละ 48 ถึง 50 ทัง้ นี้รายได้ส่วนนี้คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50ของรายได้
รวม การประกอบธุ ร กิจ โรงภาพยนตร์ข องกลุ่ม เมเจอร์ ซีนี เ พล็ก ซ์ ยัง มีร ายได้เ สริม จากการขายเครื่อ งดื่ม และป๊ อปคอร์น
(Concession) รายได้จากการขายบัตรส่วนลด (Major Card) รายได้จากการขายบัตรสมาชิก (M-Generation Card)ซึง่ เป็ น
๋ งได้เป็ นอย่างดี
บริการเสริมทีส่ นับสนุนยอดขายตัวหนั
4. รายได้ทม่ี บี ทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้จากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Onscreen Advertising) และ
พื้นที่ใช้สอยนอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่รวมถึงการได้รบั เงินสนับสนุ นทํากิจกรรมร่ วมกับเจ้าของสินค้าต่ างๆ
(Sponsorship)
5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็ นเจ้าของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนัน้ จึงสามารถที่จะ
จัดการบริหารเรื่องของเวลาฉายภาพยนตร์ได้ง่ายกว่าการเข้าไปเช่ าพื้นที่ในอาคารของผูอ้ ่ืน เช่นฉายรอบแรกเร็วกว่า หรือรอบ
สุดท้ายสามารถเลิกได้ดกึ กว่าคู่แข่ง และยังสามารถทีจ่ ะใช้พ้นื ทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่างๆทีเ่ กี่ยวกับภาพยนตร์ในการส่งเสริมการขาย
ได้
6. ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่งบางโรงของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุผูช้ มได้ถงึ ประมาณกว่า 1,000 ที่
นัง่ ซึ่งเป็ นขอ้ ได้เปรียบในการรองรับกับปริมาณของผูช้ ม ที่เขา้ ชมเมือ่ เวลาที่มภี าพยนตร์ในระดับ Blockbuster เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สามารถทีจ่ ะทําเงินรายได้จากโรงขนาดใหญ่ได้มาก แต่สาํ หรับโรงขนาดเล็กจะต้องฉายภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหลายรอบจึง
จะได้รายได้เท่าโรงขนาดใหญ่
4.1.1.2 สาขาและทําเลที่ตง้ั
สาขาทีเ่ ปิ ดให้บริการในปัจจุบนั มีพ้นื ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมแหล่งชุมชนจํานวนมาก สรุปได้ดงั นี้
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
สถานที่ตง้ั

สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. สาขาปิ่ นเกล ้า

เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล ้า

2. สาขาสุขมุ วิท

เลขที่ 1221/39 ถนนสุขมุ วิทปากซอยสุขมุ วิท 61

3. สาขารัชโยธิน

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน ใกล ้สีแ่ ยกรัชโยธิน

4. สาขารามคําแหง

เลขที่ 73 ถนนรามคําแหงใกล ้เดอะมอลล์ 3 รามคําแหง

5. สาขาแจ้งวัฒนะ
6. สาขารังสิต

โครงการ ดิ อเวนิวบนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล ้ห้างบิก๊ ซี
เลขที่ 439 ถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-นครนายก ใกล ้ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

7. สาขาพระราม 3

บนชัน้ 7 และชัน้ 8 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3

8. สาขาบางนา

บนชัน้ 6 อาคารเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา

9. สาขาบางกะปิ

บนชัน้ 3 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ

10. สาขาพระราม 2

บนชัน้ 4 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

11. สาขานนทบุรี

บนชัน้ 4 , 6 ห้างริเวอร์ พลาซ่า ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์

12. สาขาแฟชัน่ ไอซ์แลนด์

บนชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา

13. สาขาเพชรเกษม

บนชัน้ 2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์

14. สาขาสําโรง

บนชัน้ 5 อาคารศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ

15. สาขาศาลายา

บนชัน้ 1 ของห้างเทสโก้-โลตัส บนถนนพุทธมณฑลสาย 5

16. สาขานวนคร - บิก๊ ซี

บนชัน้ 2 บิก๊ ซี นวนคร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวงจ.ปทุมธานี

17. สาขาธัญบุรี

บนชัน้ 2 บิก๊ ซี รังสิตคลอง 6 ตําบลรังสิต อําเภอ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

18. สาขานวนคร - โลตัส

บนชัน้ 3 อาคารเทสโก้โลตัส 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนุ่ม อ.คลองหลวงปทุมธานี

19. สาขาศรีนครินทร์

บนชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตัส หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่จ.สมุทรปราการ

20. สาขาพาราไดซ์

เลขที่ 61 อาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร์ ชัน้ 3 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ

21. สาขาสามเสน

เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม สามเสน ถนนสามเสน เขตดุสติ

ในต่างจังหวัด
1. สาขาเชียงใหม่

บนชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่าเชียงใหม่

2. สาขานครสวรรค์

บนชัน้ 3 อาคารวิถเี ทพจังหวัดนครสวรรค์

3. สาขาอุดรธานี

บนชัน้ 5 ศูนย์การค้าเจริญศรี คอมเพล็กซ์

สาขา
4. สาขาฉะเชิงเทรา

สถานที่ตง้ั
บนชัน้ 2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟฉะเชิงเทรา
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5. สาขาอุบลราชธานี

บนชัน้ 3 เอส เคช้อปปิ้ ง พาร์ค อุบลราชธานี

6. สาขาหัวหิน

บนชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ

7. สาขาสมุย

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย

8. สาขาพิษณุโลก

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก

9. สาขาพัทยา

ชัน้ 4 โครงการดิอเวนิว พัทยา

10. สาขาชลบุรี

ชัน้ 2 อาคารบิก๊ ซีสาขาชลบุรี

11. สาขากระบี่

ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขากระบี่

12. สาขาอยุธยา

ตัง้ อยู่ทช่ี นั้ 2 ของห้างบิก๊ ซี บนถนนสายเอเชีย อยุธยา

13. สาขาเพชรบูรณ์

ชัน้ 1 ของห้างโลตัสบนถนนเกตุปญั ญา เพชรบูรณ์

14. สาขาบ้านโป่ ง

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตัส 110 หมู5่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

15. สาขาอมตะนคร

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตัส 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตําหรุอ.เมือง จ.ชลบุรี

16. สาขาสระบุรี

เลขที่ 179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

17. สาขาเชียงราย

เลขที่ 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

18. สาขามหาชัย

เลขที่ 79 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร

19. สาขาพิษณุโลก – เซ็นทรัล

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เลขที่ 9/99 หมูท่ ่ี 5 ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก

20. สาขาจันทบุรี

ชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1012 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด จ.จันทบุรี

อีจวี ี
สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. สาขาปิ่ นเกล ้า
2. สาขาบางแค
3. สาขาลาดพร้าว
4. สาขาเมโทรโพลิส
5. สาขารังสิต
6. สาขาซีคอน สแควร์
ในต่างจังหวัด
7. สาขาโคราช
8. สาขาศรีราชา
9. สาขาอ้อมใหญ่
10. สาขาขอนแก่น

สถานที่ตง้ั
บนชัน้ 5 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่ นเกล ้า ถนนบรมราชชนนี
บนชัน้ 4 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ค บางแค ถนนเพชรเกษม
บนชัน้ 7 อาคารศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
บนชัน้ 5-7 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซีราชดําริ
บนชัน้ 3 F อาคารศูนย์การค้า ฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนวิภาวดีรงั สิต
บนชัน้ 4 อาคารศูนย์การค้า ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์
บนชัน้ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา
บนชัน้ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บนชัน้ 2 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
ชัน้ 1-2 เทสโก้โลตัสซุเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 709 ม.3 ต.ศิลา จ.ขอนแก่น

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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พารากอนซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาขา
สถานที่ตง้ั
พารากอนซีนีเพล็กซ์

บนชัน้ 5 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1

เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์

บนชัน้ 5 อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ 2
งามวงศ์วาน แคราย

เลขที3่ 7/139 หมู่ 8 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

4.1.1.3 รอบฉายและโปรแกรมหนัง
โรงฉายภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14
ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลีย่ หนัง 1 เรื่องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ทําให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทํารอบฉายได้
เฉลีย่ 4 ถึง 7 รอบต่อวัน การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหม่ทจ่ี ะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ (Movie Line up)
และหนังทีอ่ ยู่ระหว่างฉาย ซึง่ โดยเฉลีย่ ในแต่ละสัปดาห์จะมีหนังใหม่เขา้ ฉายประมาณ 5-6 เรื่อง และหนังแต่ละเรื่องจะมีระยะเวลา
ในการฉายโดยเฉลีย่ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านัน้ ขึ้นอยู่กบั กระแสความนิยมของหนัง
4.1.1.4 ภาพยนตร์ท่เี ข้าฉาย
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์กรุป้ ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกค่ายบริษทั ตัวแทนภาพยนตร์ เปิ ดกว้าง
ให้ทกุ ค่ายนําภาพยนตร์เข ้าฉายด้วยเงือ่ นไขการแบ่งรายได้ค่าบัตรเข้าชมทีต่ ่างกันขึ้นอยู่กบั ความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ ในปี
2554 ทีผ่ ่านมา มีจาํ นวนภาพยนตร์เข ้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ รวมทัง้ สิ้น 165 เรื่อง จากจํานวนภาพยนตร์ทเ่ี ข ้าฉาย
ในประเทศทัง้ สิ้น 216 เรื่อง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

ประเภทของภาพยนตร์
รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ภาพยนตร์ไทย
รวมภาพยนตร์ทเ่ี ขา้ ฉายทัง้ หมด¹

จํานวนที่ฉายทัง้ หมด(เรื่อง)
165
51
216

จํานวนที่ฉายใน
เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เรื่อง)
115
50
165

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ท่เี ขา้ ฉายในปี 2554 มีจาํ นวน 216 เรื่อง หรือเฉลีย่ มีภาพยนตร์เขา้ ใหม่ทุก
สัปดาห์ๆ ละ 3-4 เรื่อง เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ได้พจิ ารณาคัดภาพยนตร์ท่มี คี ุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผูช้ มเขา้
ฉายทัง้ หมด165 เรื่อง หรือร้อยละ 76ของภาพยนตร์ทงั้ หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานขึ้น
4.1.1.5 ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์
ราคาบัต รเข า้ ชมภาพยนตร์ห รื อ ราคาตัว๋ หนัง จะแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ ก บั สาขาและประเภทของเก้า อี้น งั ่ ที่ใ ห้ค วาม
สะดวกสบายระหว่างการชมภาพยนตร์ทต่ี ่างกัน ดังนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้นงั ่
Normal พื้นฐาน
Honeymoon seat แบบพับทีเ่ ท้าแขนได้
First class เก้าอี้นงั ่ แบบพับทีเ่ ท้าแขนได้บนชัน้ ลอย
Platinum chair เก้าอี้นงั ่ มีทว่ี างเครื่องดืม่ , ป๊ อปคอร์นและมี
ผ้ารองศีรษะ
Opera chair เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง
Emperor chair เก้าอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได้
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ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตอ่ ที่นงั ่ (บาท)
80-180
100-200
180-200
200-220
500-700
300-400

โรงภาพยนตร์ในเครืออีจวี ี
ประเภทเก้าอี้นงั ่
มาตรฐาน (Standard)
Honeymoon , First Class
พรีเมียร์ สวีท(Premier Suite)
โกลด์ คลาส (Gold Class)

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตอ่ ที่นงั ่ (บาท)
80-180
120-200
300
350

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ (2D,3D,4DX)
ประเภทเก้าอี้นงั ่
Premium
Privilege
Royal Balcony
Paragon Chair(คู่)
Enigma(คู่)
Nokia VIP

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตอ่ ที่นงั ่ (บาท)
190-400
210-500
270-340
700-900
3000
700-850

โรงภาพยนตร์เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้นงั ่
Normal
Honeymoon
Platinum
Deco Opera
Ultima
Galleria Seat

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตอ่ ที่นงั ่ (บาท)
120-200
140-220
190
300
400
600

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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4.1.1.6 บริการจําหน่ ายเครื่องดื่มและป๊ อปคอร์น (Concession)
รายได้จากส่วนบริการ Concession หน้าโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้เสริมทีส่ าํ คัญและสร้างความครบวงจรในงานบริการ
ให้แก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งในปี ท่ผี ่านมามีสดั ส่วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 12 ของรายได้รวม โดยมีสนิ ค้าหลักคือ ป๊ อปคอร์น
(Popcorn) และเครื่องดืม่ อัดลม (Soft Drink) ในภาชนะทีอ่ อกแบบให้เข ้ากับภาพยนตร์เรื่องดังทีก่ าํ ลังเข้าฉายอยู่ในขณะนัน้ และมี
สินค้าเสริมเพือ่ เพิม่ ความหลากหลายและเพิม่ ทางเลือกให้ลูกค้า เป็ นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่นจําพวกขนมซองนานา
ชนิดเช่นมันฝรัง่ แผ่นกรอบ (Potato Chip) ผลไม ้อบแห้ง และลูกอม เป็ นต้น
การกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการให้เพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร์ จํานวนที่นงั ่ รวมและจํานวนผูม้ า
ใช้บริการ ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการให้สะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคล ้องกับรสนิยมของลูกค้า อีกทัง้ การจัด
ตําแหน่ งการวางสินค้าในเคาน์เตอร์ให้สะดวกต่อการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเข้าซื้อ เป็ นกลยุทธ์การขายที่สาํ คัญที่
สามารถสร้างความประทับใจ ความสนใจ และกระตุน้ ยอดขายสินค้าได้เป็ นอย่างดี
4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
ด้วยการวางเป้ าหมายทางธุรกิจทีจ่ ะเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรที่มโี รงภาพยนตร์เป็ นสินค้าหลัก ดังสโลแกนที่
วางไว้ “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวติ คนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and
Lifestyle Entertainment Provider) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก้าวสู่การเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ ยการดําเนินกลยุทธ์
การแข่งขันอย่างมืออาชีพตลอดมาตัง้ แต่เริ่มกิจการ โดยการวางตําแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ให้โรง
ภาพยนตร์เป็ นโรงภาพยนตร์ท่มี มี าตรฐานของสถานที่และงานบริการในระดับสูง ควบคู่ไปกับการสร้างความนิยมในศู นย์บนั เทิง
และด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อสินค้า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” (Brand Awareness Strategy) ให้กบั ทัง้ โรงภาพยนตร์และศูนย์
บันเทิง ทําให้ปจั จุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นทีน่ ิยมของลูกค้าในด้านบริการบันเทิงทีไ่ ด้มาตรฐานและครบวงจร
รายละเอียดกลยุทธ์การตลาดทีน่ าํ มาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักดังนี้
กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจดุ เด่นทีเ่ หนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของคู่แข่งอย่างชัดเจน
(Product Differentiation) ในเรื่องความสวยงามหรูหราของสถานทีบ่ ริการทัง้ ภายนอกและภายในโรงภาพยนตร์และความทันสมัย
ของระบบเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียง ทัง้ นี้ เป็ นผลมาจากการติดตามศึ กษาพฤติกรรมของลู กค้าผู ใ้ ช้บริการโรงภาพยนตร์
(Moviegoer) อย่างต่อเนื่อง พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานทีเ่ ป็ นอันดับหนึ่งในการ
เลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ ดังนัน้ กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงมีการกําหนดเป็ นนโยบายและแผนงานทีต่ ่อเนื่องในการปรับปรุงและ
พัฒนาสาขาให้มคี วามสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยรูปแบบของโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็ นหลัก
1) กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ตง้ั ที่สมบูรณ์
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลที่ตงั้ สาขาโรงภาพยนตร์ โดยมีองค์ประกอบสําคัญคืออยู่ใน
เขตพื้นทีแ่ หล่งชุมชนใจกลางเมือง ใกลส้ ถานศึกษา ใกลห้ า้ งสรรพสินค้า ใกลส้ ถานทีท่ าํ งานบริษทั เอกชน ใกลส้ ถานทีร่ าชการ ใกล ้
แหล่งชุมชนทีพ่ กั อาศัย และอยู่ในเส้นทางทีก่ ารสัญจรไปมาสะดวก มีรถประจําทางผ่านหลายสายและเป็ นทางผ่านออกสู่ภาคต่างๆ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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เพือ่ ให้เขา้ ถึงกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็ น 4 รูปแบบทางธุรกิจได้แก่ Stand Alone Complex, สาขาในห้างสรรพสินค้า, สาขาใน
Discount Store และสาขาในศูนย์การค้าแบบเปิ ดให้เหมาะสมกับในแต่ละทําเลทีต่ งั้ สาขา
2) กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุกกับลูกค้า
เพือ่ สร้างฐานลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ดาํ เนินกลยุทธ์การตลาดเชิง
รุ ก กับ ลู ก ค้า แผนการตลาดที่มีค วามรวดเร็ ว และมีค วามคล่ อ งตัว ในการปรับ เปลี่ย นให้ส อดคล อ้ งกับ สถานการณ์ต ลาดที่
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอรวมถึงแผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพือ่ ขยายฐานลูกค้า
กลยุทธ์การทําการตลาดเชิงรุกทีใ่ ช้อยู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
- การนําเสนอสินค้าและบริการทีห่ ลากหลาย รวมถึงจัดภาพยนตร์ทค่ี รบอรรถรสมากทีส่ ุด
- งานบริการทีป่ ระทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ทีเ่ ข ้าใจลูกค้า
- กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 วิธกี าร
แบบที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิ ดเทอม, ช่วงปลายปี เป็ นต้น
และกิจกรรมส่งเสริมกาขายทัง้ ปี เช่น ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการเข้า
ชม และการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Royal Program) รวมถึงการทําโปรโมชัน่
ส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็ นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บลิ (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณาภาพยนตร์ทค่ี ่ายภาพยนตร์ผลิต
ออกมาเพือ่ แจกให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์ทน่ี ิยมสะสมเป็ นทีร่ ะลึก
แบบที่ 3) แบบเป็ นบัตรกํานัล เช่ น บัตรกิฟ๊ การ์ด ใช้แทนการส่ งของขวัญให้แก่ กนั ในเทศกาลต่ างๆ และบัต ร
ของขวัญสําหรับองค์กร ทีส่ ามารถพิมพ์รูปภาพ หรือผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการได้ เพือ่ มอบให้ลูกค้าหรือผูม้ อี ปุ การคุณ
3) กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรธุ รกิจ เช่นบริษทั ตัวแทนจําหน่ าย
ภาพยนตร์ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออํานวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทําโปรโมชัน่ หนังแต่ละเรื่องจัดฉายหนัง
รอบปฐมทัศน์ (Sneak Preview) รวมทัง้ การช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้เหมาะสมกับความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะ
วางโปรแกรมหนังจํานวนรอบฉายของหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน มีความยืดหยุ่นค่อนขา้ งมาก โดยหนังเรื่องใดทีม่ กี ระแสความ
นิยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมากรอบ ในขณะเดียวกันหนังเรื่องใดที่เขา้ ฉายแต่ได้รบั ความนิยมจากผูช้ มตํา่ ก็จะถูกถอดจาก
โปรแกรมเร็ว ทัง้ นี้เพื่อจะได้นาํ หนังเรื่องที่ได้รบั ความนิยมมากกว่าเขา้ ฉายแทนเพื่อให้สอดคลอ้ งและตอบสนองได้ทนั กับความ
ต้องการของลูกค้า
พันธมิตรธุรกิจอีกประเภททีส่ าํ คัญคือสปอนเซอร์ เป็ นบริษทั เจ้าของสินค้าบริษทั ใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื
ทางการค้าเป็ นสากล (International Brand) และมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มเดียวกับลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรง
ภาพยนตร์จะร่ วมทําแผนการตลาดกับกลุ่มสปอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง เช่นการทําโฆษณาบนจอภาพยนตร์และการทําโปรโมชัน่
ภายในพื้นทีส่ าขา เป็ นต้น
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่องด้วยภาพยนตร์ท่เี ขา้ ฉายในปัจจุบนั มีจาํ นวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสูง มีภาพยนตร์ท่เี หมาะกับ
ผูช้ มทุกวัย ทําให้ฐานลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ค่อนข ้างกว้าง กลุม่ ลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะครอบคลุมตัง้ แต่วยั รุ่น วัยทํางาน วัย
สูงอายุ และกลุม่ ทีม่ าเป็ นครอบครัว โดยกลุม่ วัยรุ่นและวัยทํางานจะมีความถีใ่ นการใช้บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุ่มอืน่ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่ากลุม่ ลูกค้าอืน่
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นอกจากกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นผูน้ ิยมชมภาพยนตร์ทวั ่ ไป (Moviegoers) กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้ความสําคัญกับการ
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้ าหมายขยายเขา้ สู่กลุ่มผูท้ ย่ี งั ไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) หรือผูท้ ย่ี งั ไม่ชอบไป
โรงภาพยนตร์ซง่ึ บริษทั ฯ เชื่อว่ายังมีอกี เป็ นจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรือ Direct marketing ชักชวน
ให้ลองใช้บริการ มีส่วนลด หากการทําการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้สาํ เร็จจะสามารถทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิม่ ฐานลูกค้าและ
จํานวนยอดขายให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เป็ นอย่างดี นอกเหนือจากการกระตุน้ ยอดขายจากกลุ่ม Moviegoers ซึ่งนิยม
ติดตามชมภาพยนตร์เป็ นประจํา
ค. ช่องทางการจําหน่ าย
การจําหน่ายตัวเข
๋ ้าชมภาพยนตร์ผ่านช่องจําหน่ายตัว๋ (Box Office) บริเวณด้านโรงภาพยนตร์ เป็ นวิธีเดิมทีย่ งั คงเป็ นที่
นิยมใช้อยู่ในปัจจุบนั เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการซื้อตัวเข้
๋ าชมภาพยนตร์ และลดระยะเวลาในการรอซื้อตัวที
๋ ่
๋ เ่ รียกว่า E –Cinema เพิม่ อีก 4 วิธี ดังนี้
จุดจําหน่ายตัว๋ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้จดั ให้มชี ่องทางการจอง และ/หรือ จําหน่ายตัวที
1) ระบบ Call Center (Movie Line) ทีเ่ บอร์ 0-2515-5555
2) เว็บไซต์ของเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ท่ี www.majorcineplex.com , อีจวี ี ที่ www.egv.com, พารากอนซีนีเพล็กซ์ท่ี
www.paragoncineplex.comและ เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
3) Bug Live 1113
4) ระบบโทรศัพท์มอื ถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพือ่ ฟังรอบการฉาย
4.1.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2554 ทีผ่ ่านมา มีมลู ค่ารวมทัง้ สิ้นโดยประมาณ 3,900 ลา้ นบาท เป็ นส่วนของมูลค่าตลาด
ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายตัวหนั
๋ ง ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 20 เป็ นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ทจ่ี าํ หน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2554 ปรับตัวขึ้นเมือ่ เทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีภาพยนตร์ทาํ เงินในปี 2554 อาทิเช่น
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ฟอร์มยักษ์ อย่าง Transformers 3, Harry Potter 7.2, Fast Five, Twilight 4, Pirate of the
Caribbean, Mission Impossible 4 และ ภาพยนตร์ไทย อย่าง พระนเรศวร ภาค 3 และ 4, ลัดดาแลนด์, สุเขตสเลดเป็ ด ทํา
ได้รวมประมาณ 1,400 ล ้านบาท ให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์เติบโตขึ้น ถึงแม ้จะเผชิญกับภาวะอุทกภัยก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในปี 2554 บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึ้นจากธรุกจิ โรงภาพยนตร์ประมาณร้อยละ 27 เมือ่ เทียบกับปี 2553 เป็ นผล
มาจากความสามารถในการทํารายได้จากภาพยนตร์ทเ่ี ข ้าฉาย โดยคาดว่าจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของทัง้ ไทยและฮอลลีวูดเขา้ ฉาย
จํานวนหลายเรื่อง และทางตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ได้มแี ผนปรับปรุงกําหนดฉายภาพยนตร์ให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้น เพือ่ ช่วย
เพิม่ ความสามารถในการสร้างรายได้ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง นอกจากนัน้ การทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กบั ภาพยนตร์เป็ น
ส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความนิยมให้กบั ภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น ซึง่ ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นตามไปด้วย
ข. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์
1. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถประเมินได้จากตัวชี้ (Indicator) ทางธุรกิจได้แก่จาํ นวนประชากรต่อ
โรง (Population Per Screen) โดยบริษทั ฯ คาดว่าประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลต่อโรงอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 40,000-50,000
คนซึง่ สูงมากเมือ่ เทียบกับตัวเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2550 ทีม่ จี าํ นวนประชากรต่อโรงอยู่ทร่ี ะดับเพียง 6,000 คน และ
ประเทศไทยมีระดับราคาตัวเฉลี
๋ ย่ (Average ticket price) เท่ากับประมาณ 3.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมือ่ เทียบกับ 10 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ของประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเข้าชมภาพยนตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของประเทศไทย
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(Admission Per Capita) อยู่ทร่ี ะดับ 2 เรื่องต่อคนต่อปี เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ ทีม่ อี ตั ราการ
เขา้ ชมภาพยนตร์อยู่ท่ี 4.73 และ 4.16 เรื่องต่อคนต่อปี ประกอบกับในปัจจุบนั ธุรกิจโรงภาพยนตร์อยู่ในภาวะทีเ่ รียกว่า Under
Screen คือมีจาํ นวนภาพยนตร์ (Software) ที่ผลิตออกมาและรอจะเขา้ ฉายในโรงภาพยนตร์รอบแรกมากกว่าจํานวนโรง
ภาพยนตร์ (Hardware) ที่รองรับ ทําให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีระยะเวลาการเขา้ ฉายและจํานวนรอบที่ฉายในโรงภาพยนตร์ได้
ระยะเวลาจํากัดโดยเฉลีย่ ประมาณ 2–3 สัปดาห์ ระยะเวลาการฉายและจํานวนรอบฉายจะเพิม่ ขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กบั ความนิยม
ของภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ เปรียบเทียบกับความนิยมของหนังเรื่องอืน่ ทีม่ กี าํ หนดการเข้าฉายในช่วงเดียวกันเป็ นปัจจัยสําคัญ ในขณะ
ทีใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการฉายเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 4 – 6 สัปดาห์ และเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนภาพยนตร์
ที่ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่มจี าํ นวนสู งถึงปี ละประมาณกว่า 500 เรื่อง กับจํานวนภาพยนตร์ท่ี
สามารถนําเข ้ามาฉายในประเทศได้เพียงปี ละประมาณ 200-300 เรื่อง
2. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทั นอกจากจะได้เพิม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้น ทัง้ ในส่วนของจํานวน
ภาพยนตร์ไทยทีเ่ พิม่ ขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์, GTH , สหมงคลฟิ ลม์ และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย
ทัง้ ในส่วนของงบประมาณการถ่ายทํา สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ท่มี ขี นาดใหญ่ และได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบชัน้ ได้กบั Hollywood
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้สดั ส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสดั ส่วนโตขึ้นถึงร้อยละ 40-50 ของรายได้รวมในอุตสาหกรรม
ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ผูส้ ร้างภาพยนตร์ต่างชาติเขา้ มาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ซึ่ง
สัญญาณต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป
3. ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่จี งั หวัดทีม่ โี รงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้ จะเป็ นโรงหนังรุ่นเก่า
ทีม่ สี ภาพค่อนข ้างทรุดโทรม ไม่ทนั สมัย ทําให้ทางกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด
โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนัน้ ยังมีโอกาสอีกสู ง นอกจากนัน้ ประชากรในต่างจังหวัดมีกาํ ลังซื้อสู ง และขาดความ
บันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ทท่ี นั สมัย ได้มาตรฐาน ทําให้ความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความบันเทิงในรูปแบบนี้มสี ูงมากด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายในประเทศ
ยังมีอีกมาก จากการที่หลายๆ ฝ่ายเขา้ มาลงทุน และสนับสนุ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง
ภาพยนตร์ซง่ึ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม และเป็ นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทงั้ ภายในประเทศ และทัว่ โลกทีต่ อ้ งอาศัย
ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็ นลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนัน้ โรงภาพยนตร์จงึ
จําเป็ นต้องมีมาตรฐานสูงด้านสถานที่ และระบบเทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังคงนโยบาย
ในการขยายเข้าสู่พ้นื ทีใ่ นเขตปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพือ่ ทําให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น
ค. ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน)
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในปัจจุบนั มี 2 รายหลัก ดังนี้
ชื่อโรงภาพยนตร์
บริษทั ผูป้ ระกอบการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจวี ,ี
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์
เอส เอฟ ซีนีมา่
บจ. เอส เอฟ ซีนีมา่ ซิต้ ี
ทีม่ า: บริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์,เว็บไซด์ของบริษทั ฯ
* จํานวนโรงภาพยนตร์ของแต่ละผูป้ ระกอบการ ทัวประเทศ
่

จํานวนสาขา

จํานวนโรงภาพยนตร์*

53

383

19

177
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เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ทต่ี อ้ งอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจเป็ นสําคัญ อีกทัง้ ขนาด
ของเงินลงทุนจํานวนมากและทําเลทีต่ งั้ สาขาทีเ่ หมาะสมทางเศรษฐกิจทีค่ ่อนข้างจํากัด ทําให้ผูป้ ระกอบการในธุรกิจลว้ นเป็ นรายเดิม
ทีอ่ ยู่ในวงการเท่านัน้ และเป็ นการยากสําหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจ
ง. ส่วนแบ่งตลาด
ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ประมาณร้อยละ 801 ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 20 เป็ นของโรงภาพยนตร์รายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทัง้ นี้ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตัวภาพยนตร์
๋
แต่ละ
เรื่องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกทีเ่ ข ้าฉาย
จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน
บริษทั ฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ปี 2553 จะเป็ นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์ในระบบ
มัลติเพล็กซ์ และระบบดิจติ อล สามมิติ ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมของลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ในปัจจุบนั โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็ น
การเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแลว้ ยังเป็ นเรื่องการปรับปรุงตกแต่งสถานที่บริการให้ทนั สมัย สอดคลอ้ งกับความ
นิยมทีป่ รับเปลีย่ นอย่างรวดเร็วของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษทั ฯ รวมถึงการขยายสาขา
เขา้ สู่พ้ นื ที่ทาํ เลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้นแนวโน้มการแข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั
ลูกค้าในระยะยาวมากกว่า
4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.1.3.1 การจัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ จําหน่าย
ก. ภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มภี าระต้นทุนในการจัดซื้อภาพยนตร์ ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์จะ
เปิ ดรับภาพยนตร์เขา้ ฉาย จากทุกค่ายผูผ้ ลิตทัง้ ค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์ทงั้ รายใหญ่
และรายอิสระ โดยเป็ นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายตัวเข้
๋ าชมภาพยนตร์ทงั้ นี้ไม่มขี อ้ กําหนดเกี่ยวกับการห้ามฉายใน
โรงภาพยนตร์เครืออื่น และยอดขาดตัวเข้
๋ าชมภาพยนตร์นนั้ รวมส่วนที่เป็ น promotion หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ดว้ ย ใน
ลักษณะเรื่องต่อเรื่องและโรงต่อโรง ไม่มกี ารทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้จะอยู่บนพื้นฐานของ
ประวัตยิ อดขายตัว๋ ผูป้ ระกอบการรายใดทีม่ โี รงภาพยนตร์จาํ นวนมาก ลูกค้าให้ความนิยมและมีประวัติการทํายอดขายตัวสู
๋ งอย่าง
ต่อเนื่อง จะมีอาํ นาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปด้วย
ข. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์
บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบริษทั ตัวแทนจําหน่ าย และบริษทั
ผูส้ ร้างภาพยนตร์และจัดจําหน่าย
 บริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุม่ คือ
1. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นบริษทั ในเครือของ
บริษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่บริษทั ภาพยนตร์โคลัมเบีย ไทรสตาร์ บัวนา วิสต้า (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั
ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่ แนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อสี ต์) จํากัดและ Warner Brothers (FE), Inc

1

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers

United International Pictures และColumbia Pictures
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2. บริษทั ตัวแทนจําหน่ายอิสระคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผลิตรายใด
แต่จะเป็ นผูซ้ ง่ึ จะนําเขา้ หนังจากต่างประเทศ หรือผูท้ จ่ี ดั หาหนังภายในประเทศเอง โดยจะทําธุรกิจในลักษณะซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
จากบริษทั ผูผ้ ลิตหรือผูส้ ร้างภาพยนตร์ จากตลาดค้าภาพยนตร์ในต่างประเทศ เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ หรือจากผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์รายเล็กภายในประเทศทัวไป
่ โดยอาศัยเน็ตเวิรค์ ทีม่ อี ยู่ในการดําเนินธุรกิจ
 บริษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทยและจัดจําหน่าย
บริษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทย มีผูท้ ่ีเขา้ มาในวงการผลิตภาพยนตร์เพิ่มขึ้นหลายค่ าย เช่ น กลุ่มของบริษทั อาร์เอส
โปรโมชัน่ , กลุม่ ของบริษทั แกรมมี,่ กลุม่ ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, กลุม่ ไฟว์สตาร์, กลุ่มสหมงคลฟิ ลม์ เป็ นต้น ซึง่ แนวโน้มการ
ทีธ่ ุรกิจภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตค่อนขา้ งสูง จึงมีหลายค่ายที่เขา้ สู่ธุรกิจนี้เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มอี ยู่เพิม่ ช่องทางธุรกิจ
ด้วย
4.1.3.2 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.2 ธุรกิจโบว์ล่งิ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business)
ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงานบริการเพือ่ เสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึง่ เป็ นธุรกิจ
หลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยายเขา้ สู่ธุรกิจโบว์ลง่ิ ใช้ช่อื ทางการค้าว่า “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์” สุด
ยอดโบว์ลง่ิ สมบูรณ์แบบ โดยวางนโยบายการเปิ ดสาขาของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ทัง้ นี้ยงั ได้เสริมกิจการลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่เขา้ มาภายใต้การบริหารของ บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ สาขาเอสพละนาด
อีก 2 แห่ง
4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต นําเสนอบริการโบว์ลง่ิ ในลักษณะของกีฬาเพือ่ ความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึง่ เป็ นรูปแบบ
ที่แตกต่างจากโบว์ล่งิ ในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบว์ล่งิ ด้วยอุปกรณ์
โบว์ลง่ิ สะท้อนแสง (Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทัง้ ลูก พิน และเลน เขา้ กับบรรยากาศบันเทิง ในลักษณะ Boutique Bowl
พร้อมการให้บริการคาราโอเกะ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ พร้อมกันนี้ยงั มีบริการจําหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม และ
บริการจัดการแข่งขัน (Tournament) พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมูค่ ณะ
อัตราค่าเกมส์โบว์ลง่ิ อยู่ระหว่าง 70 บาทถึง 140 บาทต่อเกมส์ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาขา ช่วงวันและเวลาทําการ นอกจากนี้
ยังมีบริการเสริมเพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูท้ ม่ี าใช้บริการได้แก่บริการให้เช่ารองเท้า จําหน่ายถุงเท้า และบริการจําหน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์โบว์ลง่ิ ในร้านโปรชอป (Proshop) ซึง่ เป็ นร้านค้าทีด่ าํ เนินการโดยบุคคลภายนอก
บริการห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็ นอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงที่สอดคลอ้ งเป็ นอย่างดีกบั
ความนิยมและพฤติกรรมของลูกค้าที่เขา้ มาใช้บริการโบว์ลง่ิ ที่นิยมมากันเป็ นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร์ โบว์ลจะมี
ห้องคาราโอเกะเปิ ดให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
และในปี 2549 เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใต้ช่อื บูลโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล (Blu-O Rhythm
and Bowl)นําเสนอบริการโบว์ลง่ิ ในลักษณะของกีฬาเพือ่ ความบันเทิง โดยเน้นความเป็ น life style และเป็ นสถานทีพ่ บปะสังสรรค์
ในหมูค่ นรุ่นใหม่ โดยสาขาแรกของ Blu-O ตัง้ อยู่ทช่ี นั้ 5 สยามพารากอน และสาขาทีส่ องตัง้ อยู่ทช่ี นั้ 4 ดิ เอสพละนาด (ถนนรัชดา
ฯ)ในส่วนของบรรยากาศของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นความบันเทิง ในลักษณะ Club Fashion Bowling พร้อมการ
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ให้บริการคาราโอเกะในบรรยากาศ Chill out เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ พร้อมกันนี้ยงั มีบริการจําหน่ ายอาหารและ
เครื่องดืม่ และบริการจัดการแข่งขัน พร้อมจัดเลี้ยงเป็ นหมูค่ ณะ
นอกจากนี้ทส่ี าขาเอสพละนาดทัง้ สองสาขา ยังมีบริการลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่ ภายใต้ช่อื “ซับ ซีโร่” ซึง่ เป็ นลานส
เก็ตนํา้ แข็งทีเ่ น้นความบันเทิง แบบ Sport Entertainment จํานวนสาขาละ 1 ลาน
ในปัจจุบนั เมเจอร์ โบว์ลมีจาํ นวนสาขาทัง้ สิ้น 21 สาขา และ บลูโอ จํานวน 6 สาขา ประกอบด้วย
จํานวนเลนโบว์ล่งิ
จํานวนห้องคาราโอเกะ
เมเจอร์ โบว์ล
1

สาขาปิ่ นเกล ้า

20

15

2

สาขาสุขมุ วิท (บลูโอ)

20

10

3

สาขารัชโยธิน (บลูโอ)

38

28

4

สาขารังสิต

26

18

5

สาขาพระราม 3

26

10

6

สาขาบางนา

18

14

7
8
9

สาขาสําโรง
สาขาบางกะปิ
สาขาพระราม 2

20
14
30

13
11
13

10 สาขานครสวรรค์

12

9

11 สาขาอุดรธานี

16

7

12 สาขาแฟชัน่ ไอร์แลนด์

16

13

13 สาขาเพชรเกษม

12

9

14 สาขาหัวหิน

8

5

15 สาขาสมุย

8

7

16 สาขาพิษณุโลก

8

6

17 สาขาแจ้งวัฒนะ

14

9

18 สาขาพัทยา (บลูโอ)

22

9

19 สาขาชลบุรี

10

8

20 สาขาลาดพร้าว

10

10

21 สาขาปิ ยะรมย์

30

9

22 สาขาทองหล่อ (เจ อเวนิว)

8

11

10
จํานวนเลนโบว์ล่งิ

10
จํานวนห้องคาราโอเกะ

38

19

23 สาขาอยุธยา
เมเจอร์ โบว์ล
24 สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)
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25 สาขาเอสพละนาด-รัชดา (บลูโอ)

22

17

26 สาขางามวงศ์วาน-แคราย (บลูโอ)

24

13

27 สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า
รวมทัง้ สิ้น

480

21
324

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางตําแหน่งสินค้าและบริการ (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็ นสุดยอดโบว์ลง่ิ ทีม่ ี
ความสมบูรณ์ ทัง้ ในเรื่องการออกแบบและการให้บริการที่เขา้ ถึงความต้องการของผูม้ าใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
ธุรกิจโบว์ลง่ิ เพือ่ เสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพิม่ ความหลากหลายให้บริการภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทําให้กลยุทธ์
การตลาดด้า นต่ า งๆ ที่นํา มาใช้ ล ว้ นเป็ น กลยุ ท ธ์ก ารทํา ตลาดร่ ว มและสอดคล อ้ งกับ กลยุ ท ธ์ก ารตลาดของโรงภาพยนตร์
ประกอบด้วยกลยุทธ์มาตรฐานสูง กลยุทธ์ดา้ นทําเลทีต่ งั้ ทีส่ มบูรณ์ กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุก และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ
แม ้ว่าจะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเนื่องจากความต่างในการดําเนินธุรกิจ
เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ภายใต้ช่อื บูลโอ ริทมึ แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู่ตลาด
เพือ่ ให้เขา้ ถึงกลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น โดยวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเมเจอร์โบว์ล ซึง่ brand ใหม่น้ ีจะเน้นความ
เป็ น urban lifestyle และกลุ่มเป้ าหมายผูซ้ ง่ึ ชื่นชอบการพบปะสังสรรค์ ในสถานทีท่ ม่ี บี รรยากาศหรู และการบริการเป็ นเสิศ โดย
location ของ บลูโอ ริทมึ แอนด์ โบลว์ ได้ตงั้ อยู่กบั ห้างใหญ่ใจกลางเมือง ทีช่ นั้ 5 สยามพารากอน ทีช่ นั้ 4 ดิ เอสพละนาด ทีช่ นั้ 4
โครงการดิ อเวนิว พัทยา ทีส่ าขารัชโยธิน และล่าสุดทีเ่ อสพละนาด 2 สาขางามวงศ์วาน แคราย
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ฐานลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุรกิจโบว์ลง่ิ เป็ นกลุ่มและช่วงวัยเดียวกับลูกค้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ทีน่ ิยม
และชื่นชอบในความทันสมัยของสินค้าและบริการ และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าเพือ่ ความบันเทิงอย่างสมํา่ เสมอ
ค. การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
1. ทีส่ าขาของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทัง้ 21สาขา และ บูลโอ ริทมึ แอนด์ โบว์ล 6สาขา
2. ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ทีเ่ ข ้าถึงลูกค้าโดยตรง
4.2.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ก. ผูป้ ระกอบการ
ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการสถานโบว์ลง่ิ เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลทีม่ สี าขามากกว่า 5 สาขา มีเพียง 2 ราย ซึง่ เมเจอร์
โบว์ล ฮิต จัดอยู่ในอันดับ 1 ของธุรกิจ

ชื่อผูป้ ระกอบการ
เมเจอร์ โบว์ลฮิตและ

จํานวนสาขา
27

จํานวนเลน
480
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บลูโอ ริทมึ แอนด์ โบว์ล
เอสเอฟ สไตร์ซ โบว์ล
ทีม่ า : บริษทั ฯ , เว็บไซด์ของบริษทั ฯ
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ข. แนวโน้มการแข่งขัน
เนื่องด้วยธุ รกิจโบว์ลง่ิ มีขอ้ จํากัดอยู่หลายประการ ซึ่งทําให้การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นได้ค่อนขา้ งยาก
ตัวอย่างข้อจํากัดเช่นขนาดพื้นทีใ่ ห้บริการทีม่ ขี นาดใหญ่ อีกทัง้ ถูกจํากัดด้วยความกว้างและความยาวของเลนโบว์ลง่ิ และเป็ นธุรกิจ
ทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างสถานทีแ่ ละจัดซื้ออุปกรณ์โบว์ลง่ิ เป็ นต้น
สําหรับแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจของกลุม่ ผูป้ ระกอบการรูปแบบเดิม น่าจะออกมาในลักษณะของการเร่งพัฒนา
รูปแบบการให้บริการและอาจมีการแข่งขันในด้านราคาประกอบด้วย ทัง้ นี้ไม่มผี ลกระทบกับ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทมึ
แอนด์โบว์ล”ด้วยเหตุผลของรูปแบบ และกลุม่ ลูกค้าทีต่ ่างกัน เช่น กลุม่ ครอบครัว เป็ นต้น โดยที่ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สร้างความ
แตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ด้วยระบบ Automatic Ball Wall เพือ่ ตอบสนองครอบครัวทีพ่ าลูกหรือเด็กเข ้ามาใช้บริการ
4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.2.3.1 การจัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ จําหน่าย
ก. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์โบว์ล่งิ
อุปกรณ์โบว์ลง่ิ ทีม่ จี าํ หน่ายในปัจจุบนั เป็ นการนําเข ้าจากต่างประเทศโดยบริษทั ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ในกรณีของ
“เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล” ใช้อปุ กรณ์โบว์ลง่ิ ทีท่ นั สมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผูน้ าํ อุปกรณ์โบว์ลง่ิ
ระดับโลก โดยเป็ นการซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. อาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับส่วนงานครัวดูแลด้านอาหารและเครื่องดืม่ นัน้ การจัดซื้ออาหารสดจะเป็ นในลักษณะวันต่อวันโดยการประมูล
เปรียบเทียบราคาแต่ละรายส่วนเครื่องดืม่ จําพวกแอลกอฮอล์นนั้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าในกลุม่ สปอนเซอร์เป็ นหลักและมีสนิ ค้าจาก
รายอืน่ เสริม การสังซื
่ ้อจะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็ นหลักไม่มรี ายประจําผูกขาดทําให้เกิดความคล่องตัวในการจัดซื้อ
สูง
4.2.3.2 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.3 ธุรกิจบริการสือ่ โฆษณา (Advertising Business)
ภายใต้การดําเนินงานของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด ”ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี
ขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักเพือ่ ให้บริการสือ่ โฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพ
ละนาด ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี ี รวม 53 สาขา และรวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์ โบว์ เมเจอร์ คาราโอเกะ บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ และ
ธุรกิจต่างๆที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุป้ ถือหุน้ อยู่ เช่น สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม ้น รวมถึงการให้บริการทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์และ
ให้บริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์จดั เป็ นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็ นทีน่ ิยมของบริษทั โฆษณา
และบริษทั เจ้าของสินค้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายทีก่ าํ หนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านสือ่ ประเภทอืน่ อย่างสือ่
โทรทัศน์ สือ่ วิทยุ หรือแผ่นป้ ายโฆษณา ทีเ่ ป็ นการโฆษณาถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายในแนวกว้าง (Mass Advertising) ในปี 2554
อุตสาหกรรมโฆษณามีมลู ค่ารวมประมาณ 104,6400 ล ้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.59 จากปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ธุรกิจสือ่ โฆษณาในโรง
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ภาพยนตร์มมี ลู ค่าประมาณร้อยละ 6.9 ของอุตสาหกรรมรวมก่อนหักส่วนลด เพิม่ ขึ้นจากปี ทแ่ี ล ้ว ทีม่ มี ลู ค่าเพียงร้อยละ 5.9 ของ
อุตสาหกรรมรวม ในขณะที่ บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 77 โดยมีจาํ นวนผูเ้ ข ้า
มาใช้บริการในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และ โบว์ลง่ิ ของบริษทั ฯ ในปี 2554 ทีผ่ ่านมาทัง้ สิ้นกว่า 30 ล ้านคน ส่งผลให้มี
ศักยภาพในการเติบโตและแข่งขันสูง
การให้บริการสือ่ โฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยู่ภายใต้การ
ดูแลและบริหารงานของเมเจอร์ ซีนีแอด โดยเป็ นลักษณะการจ้างบริหารและมีการแบ่งส่วนรายรับค่าโฆษณาระหว่างเจ้าของโรง
ภาพยนตร์และเมเจอร์ ซีนีแอด
4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.3.1.1 บริการสือ่ โฆษณา (Media Provider)
ประกอบด้วยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads)
2. โฆษณาบนจอวีดโี อ (VDO Wall)
3. โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri Vision) บนผนังหน้าโรงภาพยนตร์
4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่องดืม่
6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่องดืม่
7. โฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
จากจํานวนรูปแบบโฆษณาทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น ทําให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 53 สาขารวม
383 โรงภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี เี ป็ นสือ่ ทีน่ ิยมและมียอดเงินโฆษณาสูงสุด ใน
อุตสาหกรรมโฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่บี ริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าสนใจเลือกและจัดสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา
นอกเหนือจากการลงโฆษณาในสือ่ ยอดนิยมอย่างสือ่ โทรทัศน์และสือ่ วิทยุ ทัง้ นี้เนื่องจากจุดเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์
สามารถคาดการณ์จาํ นวนของผูร้ บั สือ่ โฆษณาหรือผูบ้ ริโภคได้ค่อนข้างชัดเจน อีกทัง้ สามารถสือ่ ได้ตรงกับกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการ
4.3.1.2 การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Movie Promotion)
สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะของบริการ
1. การทํากิจกรรมร่วมกับบริษทั หนัง (Movie Co-promotion) โดยมีบริษทั เจ้าของสินค้าเข้าร่วมเป็ นผูส้ นับสนุ น
รายการค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
2. การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็ นการทําโปรโมชัน่ นําเสนอภาพยนตร์ให้กบั ค่ายหนังอิสระ
4.3.1.3 การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)
เป็ นการให้บริการกับบริษทั เจ้าของสินค้าทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุม่ เป้ าหมายทีก่ าํ หนด โดยกิจกรรมทางตลาดใน
แต่ละครัง้ จะจัดขึ้นภายในพื้นทีข่ องสาขาโรงภาพยนตร์
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4.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์การตลาดจะเน้นการนําเสนอให้ลูกค้าบริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของ
สินค้าเห็นว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นแหล่งชุมนุ มของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มรี สนิยมการใช้จ่ายซื้อสินค้าเพื่อความบันเทิง
อย่างไม่จาํ กัด ฐานอายุค่อนข ้างกว้างตัง้ แต่วยั รุ่น วัยทํางานและกลุ่มทีม่ าเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มทีม่ คี วามสมํา่ เสมอในการเข้ามาใช้
บริการจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน จากขอ้ มูลรายได้โรงภาพยนตร์และโบว์ล่งิ สามารถประเมินยอดจํานวนผูท้ ่เี ขา้ มาใช้บริการ
(Visitor) ภายในสาขาทัง้ สิ้น 53 สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจวี ี พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ ในปี 2554
ได้ว่ามีจาํ นวนสูงถึงประมาณ 30 ลา้ นคนต่อปี ในจํานวนนี้อาจมีความถี่ในการเขา้ มาใช้บริการมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ทัง้ นี้
จํานวนผูท้ เ่ี ข ้ามาใช้บริการแต่ละสาขาจะแปรผันตามจํานวนโรงภาพยนตร์ โบว์ลง่ิ และบริการอื่นๆ ในสาขา เช่นทีส่ าขารัชโยธินจะมี
จํานวนผูเ้ ข ้ามาชมหนาแน่นมากทีส่ ุดประมาณ 2 ล ้านคนต่อปี โดยจํานวนผูม้ าใช้บริการจะหนาแน่นในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และ
ช่วงปิ ดภาคเรียน สําหรับปี 2554ด้วยจํานวนสาขาที่เพิม่ ขึ้นบริษทั ประเมินว่าจะมีจาํ นวนผูท้ เ่ี ขา้ มาใช้บริการภายในสาขาเพิม่ ขึ้นเป็ น
ประมาณ 30 ล ้านคนต่อปี
การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทําได้กบั ทุกพื้นที่สาขาของ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ และอีจวี อี นั ได้แก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริเวณลานโบว์ลง่ิ ห้องคาราโอเกะ พื้นที่ส่วนกลางในสาขา รวมทัง้
ลานภายนอกอาคาร
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้าบริษทั โฆษณา (Media Agency) และลูกค้าทางตรง (Direct Client) คือบริษทั
เจ้าของสินค้า ในสัดส่วนทีใ่ กล ้เคียงกัน
ค. การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
สําหรับลูกค้าบริษทั โฆษณา การเข้าถึงลูกค้าบริษทั ใช้วธิ ี Direct Approach
4.3.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด
จากข้อมูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ในปี 2554 มี
มูลค่ารวมประมาณ 7,224 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าก่อนหักส่วนลดให้กบั ลูกค้า คิดเป็ น 6.9% ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทัง้ หมด
และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ
ประมาณร้อยละ 77 ซึง่ สะท้อนถึงความนิยมของบริษทั โฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ในด้านโอกาสการ
เข ้าถึงกลุม่ ผูช้ มสูงสุดโดยเปรียบเทียบ
ข. แนวโน้มการแข่งขัน
เนื่องด้วยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าที่มคี ่อนขา้ งจํากัดในแต่ละปี ทําให้การ
จัดสรรงบโฆษณาแต่ละประเภทต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ทําให้แนวโน้มการแข่งขัน น่าจะ
ออกมาในรูปของแต่ละค่ายโรงภาพยนตร์หนั มาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตร์ให้มคี วามทันสมัยเพื่อเพิ่มความนิยม แต่
ทัง้ นี้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้กา้ วรุดหน้าอย่างโดดเด่น และเหนือคู่ แข่งในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ เนื่องจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ น
Entertainment Complex และมีบริการที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสนิ ค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิงหลากหลายชนิด พร้อม
ให้บริการแก่ลูกค้าทีเ่ ขา้ มาใช้บริการในสาขา และมีพ้นื ทีภ่ ายในสาขาทีส่ ามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได้ ทําให้โอกาสในการสร้าง
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และขยายฐานลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะทีแ่ น่นอนและต่อเนื่องด้วยนโยบายการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทัง้ การขยายสาขา
และปรับปรุงงานบริการทีส่ มํา่ เสมอโดยคํานึงถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้าเป็ นหลัก ทําให้โอกาสในการแข่งขันของเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ เหนือกว่าคู่แข่งโดยเปรียบเทียบ
4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.3.3.1 การจัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ จําหน่าย
เป็ นการใช้ทรัพยากรเฉพาะที่มีอยู่ ในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างรายได้เขา้ บริษทั ฯ เช่ น โรง
ภาพยนตร์ โบว์ลง่ิ พื้นทีภ่ ายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทัง้ ระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
4.3.3.2 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.4 ธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่า (Rental Space Business)
การประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่าของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคู่ไปกับการเปิ ดสาขาใหม่
โดยการให้บริการพื้นที่เช่ ามีเป้ าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั บริการภายในสาขา โดยการคัดเลือกประเภทร้านค้าให้
สอดคล ้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าทีเ่ ข ้ามาใช้บริการเป็ นสําคัญ
4.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.4.1.1 พื้นทีใ่ ห้เช่า
ในปัจจุบนั กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นเจ้าของ และบริหารพื้นทีเ่ ช่าใน 20 สาขา ไม่รวมทีส่ าขาปิ่ นเกล ้า โดยพื้นทีส่ ่วนใหญ่ภายใน
สาขาจะถูกจัดสรรใช้ไปเพือ่ กิจการภายในกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการของโรงภาพยนตร์และโบว์ลง่ิ ส่วนที่เหลือจะ
เป็ นพื้นทีส่ ่วนกลาง และพื้นทีใ่ ห้เช่าเป็ นร้านค้าทัว่ ไป รายละเอียดพื้นทีใ่ ห้เช่าในแต่ละสาขาเป็ นดังนี้

จํานวนห้องร้านค้า

พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)

Occupancy Rate
(%)

1. สาขาสุขมุ วิท

43

6,514

95

เจ้าของ

2. สาขารัชโยธิน*

9

1,921

100

เจ้าของ

3. สาขารามคําแหง

5

444

73

ให้เช่าช่วง

4. สาขาเชียงใหม่

2

62

100

ให้เช่าช่วง

5. สาขารังสิต*

10

1,564

100

เจ้าของ

6. สาขาบางกะปิ

1

135

100

ให้เช่าช่วง

7. สาขาพระราม 2

3

466

100

ให้เช่าช่วง

8. สาขานครสวรรค์

2

190

100

ให้เช่าช่วง

9. สาขาอุดรธานี

0

351

0

คืนพื้นทีใ่ ห้โรงฯ

10. สาขาสมุย

4

436

100

ให้เช่าช่วง

11. สาขาสยามพารากอน

4

298

100

ให้เช่าช่วง

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

สิทธิการเช่า

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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12. สาขาสําโรง

10

2,148

57

ให้เช่าช่วง

13. สาขาพิษณุโลก

1

186

100

ให้เช่าช่วง

14. สาขาชลบุรี

2

115

64

ให้เช่าช่วง

15. สาขาทองหล่อ

1

335

100

ให้เช่าช่วง

17. สาขางามวงศ์วาน แคราย

44

11,320

82

เจ้าของ

18. สาขาซูซูกิ อเวนิว

0

184

0

โอนให้กองทุน

19. สาขารัชโยธิน (เปิ ดท้าย)

5

312

100

ให้เช่าช่วง

20. สาขาโลตัส นวนคร

1

99

100

ให้เช่าช่วง

147

27,080

93

รวม

* เฉพาะพื้นทีภ่ ายใต้สญั ญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า ซึง่ มิได้โอนไปทีก่ องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

พื้นที่เช่าภายใต้การบริหารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

จํานวนห้องร้านค้า

พื้นที่ให้เช่า* (ตรม.)

Occupancy Rate (%)

1. สาขารัชโยธิน

43

5,756

100

2. สาขารังสิต

24

2,269

100

3. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์

1

2,585

100

4. สาขาซูซูกิ อเวนิว

54

8,410

100

รวม

122

19,020

100

นอกจากนี้ในส่วนพื้นทีใ่ ห้เช่าของ บมจ. อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มีจาํ นวน 5สาขา โดยมีรายละเอียดพื้นทีใ่ ห้เช่าในแต่ละสาขาเป็ นดังนี้

อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)

Occupancy rate (%)

จํานวนห้องร้านค้า

1. สาขาเมโทรโพลิส

4

21,761

100

2. สาขารังสิต

6

692

100

3. สาขาอ้อมใหญ่

5

1,878

100

4. สาขาลาดพร้าว

2

362

0*

5. สาขาซีคอนสแควร์

1

95

100

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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24,788

100

* สาขาลาดพร้าว ได้รบั เป็ นรายได้ non-leasing income โดยเฉลีย่ 11,000 บาทต่อเดือน

4.4.1.2 รูปแบบสัญญาเช่า
พื้นที่ให้เช่าเปิ ดเป็ นร้านค้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือร้านค้าเช่าทีท่ าํ สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และ
ร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี จากจํานวนพื้นที่ 51,868 ตารางเมตร ร้านค้าทัง้ หมด 165 ร้าน ไม่รวมร้านค้าที่อยู่
ภายใต้การบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
4.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค
เป็ นบริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลักๆ เช่นการให้บริการแสงไฟ ไอ
เย็น และบริการพื้นที่ส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดเลือ่ น บริการระบบป้ องกันอัคคีภยั บริการทําความสะอาด บริการรักษา
ความปลอดภัย และการให้บริการทีจ่ อดรถภายในสาขา
4.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.4.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
เนื่องจากลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่าอยู่ในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นกลยุทธ์การขายในตัวที่ทาํ ให้การขายพื้นที่
เป็ นไปอย่างราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มลู กค้าและจํานวนลู กค้าที่เขา้ มาใช้บริการภายในสาขาเป็ นประเด็น
พิจารณาหลักทีเ่ จ้าของร้านค้าเลือกทีจ่ ะเปิ ดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าที่เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะต้องเป็ นร้านค้าระดับแนวหน้าที่ได้รบั การพิจารณาว่ามีสนิ ค้าและบริการทีม่ เี อกลักษณ์
และโดดเด่นในประเภทนัน้ ๆ อีกทัง้ มีรูปแบบการตกแต่งร้านค้าทีส่ อดคล ้องกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทว่ี างแนวไว้
โดยร้านค้าส่วนใหญ่เป็ นพันธมิตรที่มคี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่ อเนื่องมาตัง้ แต่ สาขาแรกที่สุขุมวิท และด้วย
ความสัมพันธ์อนั ดีทาํ ให้การให้เช่าพื้นทีส่ าํ หรับสาขาใหม่ทจ่ี ะเกิดขึ้นเป็ นไปอย่างราบรื่น ประกอบกับพื้นทีข่ องเมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่
มีมากเหมือนพลาซ่าอื่นๆ ด้วยการรักษาภาพลักษณ์ของเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ทีไ่ ม่ม่งุ หวังทําธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่
เป็ น การรัก ษาสมดุ ล การใช้พ้ ืน ที่เ พื่อ ให้เ กิ ด ความคุ ม้ ค่ า ของอาคาร เพื่อ เสริ ม ศัก ยภาพของสิน ค้า จึง สามารถรัก ษาระดับ
Occupancy Rate ได้เกือบทัง้ หมดทุกสาขา เนื่องจากเป็ นลูกค้ารายเดิมทีข่ ยายสาขาไปพร้อมกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุก้ ี ร้านแมคโดนัล ร้านแบลค แคนยอน และร้านหนังสือดอกหญ้า เป็ นต้น
ค. ช่องทางการจําหน่ าย
กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดําเนินการให้เช่าพื้นทีโ่ ดยผ่านทีมงานขายพื้นที่ เขา้ เสนอรูปแบบ และจุดเด่นของ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ โดยมีจาํ นวนลูกค้าและฐานลูกค้าที่เขา้ มาใช้บริการภายในสาขาเป็ นจุดขายสําคัญ ประกอบกับภาพลักษณ์ท่โี ดดเด่นตรง
เป้ าหมายกลุม่ ผูม้ าใช้บริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึง่ เป็ นอีกทางเลือกของเจ้าของกิจการในการลงทุน
4.4.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด้วย
ประสบการณ์การเปิ ดสาขาทีผ่ ่านมา แม ้ว่าจะมีบางสาขาทีต่ งั้ อยู่ใกลก้ บั ศูนย์การค้าและบางสาขาตัง้ อยู่ในศูนย์การค้า ลูกค้าพื้นทีเ่ ช่า
ของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังคงให้ความเชื่อมันที
่ ่จะเปิ ดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยเฉพาะ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
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อย่างยิ่งพื้นทีภ่ ายในศูนย์การค้าต่างๆ ในวันนี้ยงั ขาดแคลนและมีจาํ นวนไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงเริ่มเกิดการลงทุนศูนย์การค้าใหม่ข้นึ
ในเขตพื้นทีต่ ่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4.4.3 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.5 ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ถอื เป็ นอีกธุรกิจหนึ่งทีส่ ่งเสริมธุรกิจหลักของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เขา้ ร่วมลงทุนใน
ธุรกิจประเภทนี้ภายใต้บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุ รกิจการจัดจํา หน่ ายภาพยนตร์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน คือการนําเขา้ ภาพยนตร์เพื่อ จัดจํา หน่ ายภายในโรง
ภาพยนตร์ และการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดโี อ ได้แก่ วีซดี ี และดีวดี ี โดยเข้าซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
จากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
3.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มของเครื่องเล่นวี
ซีดี และดีวดี มี รี าคาที่ถูกลง ทําให้ผูบ้ ริโภคมีกาํ ลังในการซื้อมากยิ่งขึ้น และจากภาพยนตร์ใหม่ท่อี อกสู่ตลาดมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
ประกอบกับโรงภาพยนตร์ในปัจจุบนั มีจาํ นวนจํากัดด้วยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาห์ต่อปี ทําให้บริษทั จัดจําหน่ าย
ภาพยนตร์มกี ารแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกภาพยนตร์ท่นี ่ าสนใจและมีแนวโน้มที่จะได้รบั ความนิยมเมือ่ เขา้ ฉายในโรง
ภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าหันมาสนใจ
สะสมภาพยนตร์มากยิง่ ขึ้น
ในปัจจุบนั บริษทั ทีท่ าํ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์มอี ยู่ 9 รายหลักคือ
1. บริษทั ซีวดี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั แมงป่ อง จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม ้นท์ จํากัด
4. บริษทั ไร้ทพ์ คิ เจอร์ จํากัด
5. บริษทั ไรท์ บียอน จํากัด
6. บริษทั แคทาลิสท์ อัลลาย แอนด์ ประเทศไทย จํากัด
7. บริษทั ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
8. บริษทั เจ-บิค๊ ส์ ฟิ ลม์ จํากัด
9. บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
ผลกระทบทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ยงั คงเป็ นปัญหาทีม่ มี าอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั เนื่องจากมีการลักลอบ
วางจําหน่ ายอย่างแพร่ หลาย และราคาตํา่ กว่าราคาขายของภาพยนตร์ลขิ สิทธิ์มาก ซึ่งรัฐบาลได้มนี โยบายปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ ในส่วนของบริษทั จัดจําหน่ายภาพยนตร์จงึ พยายามคัดเลือกสินค้าทีม่ คี ุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าให้มากทีส่ ุด
3.5.3 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
5.1 สิทธิการเช่าที่ดิน
มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ
(ล้านบาท)
สุขมุ วิท
เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้นสุดปี 2567
-ไม่ม-ี
โอนสิทธิการเช่ าที่ดินเพื่อเป็ นหลักประกัน
วงเงินกู ข้ องบริษ ทั เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด และบริษทั ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ได้ชาํ ระ
เงิน กู ค้ รบทัง้ จํา นวนแล ว้ อย่ า งไรก็ ต าม
บริษทั ยังมิได้ดาํ เนินการไถ่ถอนหลักประกัน
เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567
12.25
จากสถาบันการเงิน
งามวงศ์วานแคราย

เช่าระยะเวลา 21 ปี 4 เดือน 10 วัน
สิ้นสุดปี 2573

23.37

-ไม่ม-ี

5.2 อาคาร
สาขา

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

สุขมุ วิท

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

รัชโยธิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,รัชโยธิน
เรียลตี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์,เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี

รังสิต

งามวงศ์วานแคราย

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
148.65
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
เป็ นหลักประกันร่วมกับสิทธิการเช่าทีด่ นิ
ตาม (5.1)
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

5.3 สิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคาร
สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ

เชียงใหม่

เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 6 ปี สิ้นสุด ปี
2560
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2560
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี
2573
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2565
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2565
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2555
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2556 (โบว์ลง่ิ )
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2555 (โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2557 (โบว์ลง่ิ )
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 24 ปี สิ้นสุดปี
2569(โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี
2569 (โบว์ลง่ิ )
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 13 ปี 5 เดือน
สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 17 ปี 9 เดือน
สิ้นสุดปี 2560
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2555
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2556
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2561

ปิ่ นเกล ้า

รัชโยธิน
รังสิต
พระราม 3

บางนา

บางกะปิ

เสรีเซ็นเตอร์
รามคําแหง
พระราม 2
นครสวรรค์
นนทบุรี

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

50.78

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษทั
กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ

ฉะเชิงเทรา

เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 24 ปี 10 เดือน
สิ้นสุดปี 2572
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2561
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี
2558
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2567
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี ส้นิ สุดปี
2565
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2568
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี
2578
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี
2574

อุดรธานี
แฟชัน่ ไอส์
แลนด์
ทองหล่อ
เมโทรโพลิส
อุบลราชธานี
เพชรเกษม
สยาม
พารากอน
หัวหิน
สมุย
แจ้งวัฒนะ

พิษณุโลก
เอสพละนาด

สําโรง

เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2564
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2564
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 12 ปี สิ้นสุดปี
2561 (โบว์ลลิง่ )
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 12 ปี สิ้นสุดปี
2562 (โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2564
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี
2574
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 3 ปี ส้นิ สุดปี
2557

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
6.95

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

103.95

-ไม่ม-ี

7.54

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

232.20

โอนสิทธิการเช่าพื้นทีเ่ พือ่ เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษทั กับธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

119.84

โอนสิทธิการเช่าพื้นทีเ่ พือ่ เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษทั กับธนาคาร ทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ

พัทยา

เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2570
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2570
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2565
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2571
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2571
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2571
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2566
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2567
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2573
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 18 ปี ส้นิ สุดปี
2571
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 25 ปี ส้นิ สุดปี
2578
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี ส้นิ สุดปี
2573

ชลบุรี
กระบี่
ศาลายา
อยุธยา
เพชรบูรณ์
บิก๊ ซี นวนคร
โลตัส นวนคร
ธัญบุรี
ราชบุรี
ศรีนครินทร์

อมตะนคร
มหาชัย
สระบุรี
สามเสน
กําแพงเพชร

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ

เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี ส้นิ สุดปี
2569
เซ็นทรัล
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
พิษณุโลก
2569
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี ส้นิ สุดปี
จันทบุรี
2574
สํานักงานใหญ่ เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี
2581
อ้อมใหญ่
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี
2568
ลาดพร้าว
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี
2557
ซีคอน
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี
2567
ฟิ วเจอร์ รังสิต เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดปี
2564
เซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี
2557
โคราช
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี
2568
ขอนแก่น
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2569
ศรีราชา
เช่าพื้นทีร่ ะยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี
2558
เชียงราย

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

29.92

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

5.4 อุปกรณ์
5.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์
อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบด้วย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งานเก้าอี้
งานสเตเดียมยกระดับพื้น งานระบบเสียง เครื่องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงภาพยนตร์ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ 31
ธันวาคม 2554 รวมจํานวนทัง้ สิ้น 3,088.43 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

ภาระผูกพัน

สุขมุ วิท

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ปิ่ นเกล ้า

เช่าระยะยาว/ผูใ้ ห้เช่า, เจ้าของ/บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

รัชโยธิน

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

รังสิต

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

พระราม 3

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เชียงใหม่

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

บางนา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

บางกะปิ

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เสรีเซ็นเตอร์

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

รามคําแหง

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

พระราม 2

เจ้าของ/ บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

นครสวรรค์

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

นนทบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ฉะเชิงเทรา
อุดรธานี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

อุบลราชธานี

เช่าระยะยาว / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เพชรเกษม

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

หัวหิน
สมุย

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

พิษณุโลก
เอสพละนาด

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สําโรง
พัทยา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ชลบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ภาระผูกพัน

กระบี่

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ศาลายา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

อยุธยา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เพชรบูรณ์

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

บิก๊ ซี นวนคร

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

โลตัส นวนคร

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ธัญบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ราชบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ศรีนครินทร์

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

อมตะนคร

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

มหาชัย

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สระบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สามเสน

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

กําแพงเพชร

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เชียงราย

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เซ็นทรัล พิษณุโลก

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

จันทบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สยามพารากอน

เจ้าของ / สยาม ซีนีเพล็กซ์

-ไม่ม-ี

กรุงเทพ ไอแมกซ์

เจ้าของ / กรุงเทพ ไอแมกซ์

-ไม่ม-ี

ซีคอน

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ฟิ วเจอร์ รังสิต

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

บางแค

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ลาดพร้าว

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

เมโทรโพลิส

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ภาระผูกพัน

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า

เจ้าของ/ อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

โคราช

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

อ้อมใหญ่
ขอนแก่น

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ศรีราชา

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็กซิบชิ นั ่

-ไม่ม-ี

5.4.2 อุปกรณ์โบว์ล่งิ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดําเนินงานกิจการโบว์ลง่ิ ประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ลง่ิ และเครื่องตกแต่ง มีมลู ค่าตามบัญชี ณ 31
ธันวาคม 2554 รวมจํานวน 784.61 ลา้ นบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
สุขมุ วิท

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

รัชโยธิน

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

ปิ่ นเกล ้า

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

รังสิต

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

พระราม 3

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

บางนา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

บางกะปิ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

พระราม 2

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

นครสวรรค์

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

อุดรธานี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

แฟชัน่ ไอส์แลนด์

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

เพชรเกษม

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

สยามพารากอน

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

หัวหิน
สมุย

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

พิษณุโลก

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ภาระผูกพัน

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

เอสพละนาด

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็กซิบชิ นั ่

-ไม่ม-ี

ลาดพร้าว

เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

พัทยา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

ชลบุรี

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

อยุธยา

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

งามวงศ์วาน-แคราย

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

ทองหล่อ

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

ปิ ยรมย์

เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้

-ไม่ม-ี

สําโรง

หมายเหตุ มีคนื พื้นที่สว่ นโบว์ล่งิ 3 สาขา
สาขาฉะเชิงเทรา ปิ ดวันที่ 1 สิงหาคม 2552
สาขาอ้อมใหญ่ ปิ ดวันที่ 1 กันยายน 2552
สาขาเสริเซ็นเตอร์ ปิ ดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
5.5 งานระบบสาธารณู ปโภค
งานระบบสาธารณู ป โภครวมถึง งานระบบลิฟ ท์ บัน ไดเลื่อ น และอาคารที่จ อดรถด้ว ย มีมูล ค่ า ตามบัญ ชี ณ
31 ธันวาคม 2554 รวมจํานวน 168.32 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
สุขมุ วิท

เจ้าของ / เมเจอร์ เซอร์วสิ

-ไม่ม-ี

งามวงศ์วาน แค
ราย

เจ้าของ / เมเจอร์ เซอร์วสิ

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

สรุปสาระสําคัญของสัญญา
สาระสําคัญของสัญญาเช่าทีด่ ิน
สาขาสุขมุ วิท
ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า
: นางสุภา โพธิรตั นังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรตั นังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ,
นางอรวรรณ เทีย่ งธรรม, นายชุตภิ ทั ร โพธิรตั นังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์, และ
นางกัณณิกา วิโรจน์วธั น์
ผูเ้ ช่า
: เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
วันทีท่ าํ สัญญา
: 19 เมษายน 2539
ระยะเวลาสัญญาเช่า
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถนุ ายน 2539
รายละเอียดทีด่ นิ เช่า
: โฉนดเลขที่ 9777 เลขทีด่ นิ 1277 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร่
หมายเหตุ
: สิง่ ปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผูใ้ ห้เช่าเมือ่ สัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตาม
ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่า
: นางสุภา โพธิรตั นังกูล (ผูท้ รงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรตั นังกูร,
นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เทีย่ งธรรม, นายชุตภิ ทั ร โพธิรตั นังกูร,
นางกัณณิกา วิโรจน์วธั น์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์
ผูเ้ ช่า
: เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ ี
วันทีท่ าํ สัญญา
: 19 เมษายน 2539
ระยะเวลาสัญญาเช่า
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถนุ ายน 2539
รายละเอียดทีด่ นิ เช่า
: โฉนดเลขที่ 9776 เลขทีด่ นิ 1278 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร่
หมายเหตุ
: สิง่ ปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผูใ้ ห้เช่าเมือ่ สัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วย
เหตุใด
สาขางามวงศ์วาน-แคราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันทีท่ าํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
รายละเอียดทีด่ นิ เช่า

:
:
:
:
:

บริษทั เอก–ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
24 มีนาคม 2551
21 ปี 4 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2551
โฉนดเลขที่ 1995 เลขทีด่ นิ 4 และ โฉนดเลขที่ 213114 เลขทีด่ นิ 5 ตําบลบางซือ่
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขนาดพื้นที่ 5 ไร่

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ทีต่ งั้
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่
สาขารัชโยธิน (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ทีต่ งั้
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:
:

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริษทั ฯ
1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
26 มิถนุ ายน 2550
15 ปี
10,969.84 ตรม.

: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
: บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
: อาคารเมเจอร์รชั โยธิน 1839 ชัน้ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ
: 26 มิถนุ ายน 2550
: 15 ปี
: 4,651.61 ตรม.

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ทีต่ งั้
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริษทั ฯ
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
26 มิถนุ ายน 2550
15 ปี
8,477 ตรม.

สาขารังสิต (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ทีต่ งั้
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
26 มิถนุ ายน 2550
15 ปี
3,922 ตรม.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

สาขาปิ่ นเกล ้า ฉบับที่ 1 ( โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
: หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท์ (ถือหุน้ โดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซง่ึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คุณจําเริญ ไม่มสี ่วนได้เสียใน
บริษทั ฯ )
ผูเ้ ช่า
: บริษทั ฯ
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
: 1 กุมภาพันธ์ 2545
ทีต่ งั้
: บริเวณชัน้ ที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่ นเกล ้า
ตัง้ อยู่เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
เนื้อที่
: 7,000 ตรม.
ระยะเวลาสัญญาเช่า
15 ปี
สาขาปิ่ นเกล ้า ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลา

: บริษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณ
วิชา พูลวรลักษณ์ซง่ึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คุณจําเริญ ไม่มสี ่วนได้
เสียในบริษทั ฯ )
: บริษทั ฯ
: อุปกรณ์ทงั้ หมดในโรงภาพยนตร์ จํานวน 8 โรง
: 28 มกราคม 2545
: 15 ปี นบั จาก 1 กุมภาพันธ์ 2545

สาขาปิ่ นเกล ้า ฉบับที่ 2 ( โรงภาพยนตร์ )
ผูใ้ ห้เช่า
: บริษทั เพชรปิ่ นเกล ้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ซง่ึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ นี้คุณสมเวียง ไม่มสี ่วน
ได้เสียในบริษทั ฯ )
ผูเ้ ช่า
: บริษทั ฯ
ทีต่ งั้
: 554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
เนื้อที่
: 5,311.45 ตรม.
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
: 1 เมษายน 2548
ระยะเวลา
: 25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริการ
สาขาปิ่ นเกล ้า ( โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

: บริษทั เพชรปิ่ นเกล ้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา
คุณวิชา พูลวรลักษณ์ซง่ึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ นี้คุณสมเวียง ไม่มสี ่วน
ได้เสียในบริษทั ฯ )
: บริษทั .เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ทีต่ งั้
เนื้อที่
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ระยะเวลา
สาขาเชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาพระราม 3 (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

554-554/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
2,357.43 ตรม.
1 มกราคม 2548
25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริการ

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
บริษทั ฯ
6 ปี / 10 มีนาคม 2554
2 ถนนมหิดล 252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
: 5,180 ตรม.
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 โดย บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ
10 ปี / 1 พฤษภาคม 2545
ชัน้ 7-8 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
6,530 ตร.ม.
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข ้อตกลงและเงือ่ นไขเดิม

: กองทุนรวมธุรกิจไทย 1 โดย บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 จํากัด (มหาชน)
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
: 10 ปี /29 พฤษภาคม 2546
: ชัน้ 7 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
: 2,626.25 ตร.ม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงือ่ นไขเดิม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาบางนา (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาบางกะปิ (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

: บริษทั เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จํากัด
บริษทั ฯ
: 10 ปี / 27 กรกฎาคม 2545
: 1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา ชัน้ 6 หมูท่ ่ี 12 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
: 6,000 ตรม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงือ่ นไขเดิม
: บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
: 10 ปี / 25 ธันวาคม 2547
: 1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา ชัน้ 5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
: 2,181.41 ตรม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข ้อตกลงและเงือ่ นไขเดิม

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
บริษทั ฯ
24 ปี / 4 ตุลาคม 2545
3109 อาคารโลตัส ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชัน้ 3 ถนนลาดพร้าว คลอง
จัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 6,685 ตรม.

:
:
:
:

:
:
:
:

บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
21 ปี / 15 ตุลาคม 2547
3109 อาคารโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางกะปิ ชัน้ 1 ถนนลาดพร้าว คลองจัน่
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 1,476.00 ตรม.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

สาขาเสรีเซ็นเตอร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

สาขารามคําแหง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า
หมายเหตุ

: บริษทั เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริษทั ฯ
: 1 ธันวาคม 2542
: 73 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: 7,852 ตรม.
: 17.9 ปี
: บริษทั ฯ ได้เข ้าเป็ นผูเ้ ช่าพื้นทีแ่ ทนเมเจอร์ ซีนีมา่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2542

สาขาพระราม 2
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขาพระราม 2 (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด
บริษทั ฯ
12 ปี 5 เดือน/ 1 มกราคม 2553
ชัน้ 3 ของอาคารพาราไดซ์ พาร์ค
5,374 ตรม.

บริษทั โฟกัส โฮลดิ้ง จํากัด
บริษทั ฯ
10 ปี / 5 ธันวาคม 2545
128 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชัน้ 4 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
: 6,156 ตรม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงือ่ นไขเดิม

:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
7 ปี 4 เดือน 26 วัน / 15 สิงหาคม 2548
125 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชัน้ 4 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
: 2,665.14 ตรม.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขานครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขานนทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาฉะเชิงเทรา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บจก. นิภาพรพัฒน์
บริษทั ฯ
10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546
320/11 อาคารศูนย์การค้าวี-สแควร์ พลาซา ชัน้ 3 ถนนสวรรค์วถิ ี
ตําบลปากนํา้ โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
: 6,952 ตารางเมตร
: เมือ่ ครบ 10 ปี ต่อสัญญาได้อกี 5 ปี โดยต้องมี หนังสือแจ้งต่ออายุสญั ญาไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือนก่อนสัญญาจะครบกําหนด

:
:
:
:

บจก.กรุงสยามเซ็นเตอร์ววิ
บริษทั ฯ
15 ปี / 1 พฤศจิกายน 2546
5/81 อาคารศูนย์การค้าริเวอร์มอลล์พล่าซ่า ชัน้ 4,6 ม.4 ถ.พิบูลสงคราม ต
สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
: 4,599 ตารางเมตร

:
:
:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม ้นท์
บริษทั ฯ
25 ปี / 1 กุมภาพันธ์ 2547
9/2 อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟฉะเชิงเทรา ชัน้ 1-2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.
หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
: 5,386 ตารางเมตร

:
:
:
:

บริษทั เจริญศรีอาเขต จํากัด
บริษทั อุดรไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด
15 ปี / 1 มกราคม 2547
277/1-3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตําบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
: 6,330 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาอุดรธานี (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาสาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาอุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บริษทั เจริญศรีอาเขต จํากัด
บริษทั ฯ
15 ปี / 1 ตุลาคม 2547
277/1-3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม
ตําบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
: 2,550 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริษทั ฯ
10 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการโรงภาพยนตร์ ( เปิ ด 4 เมษายน 2548 )
ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูท่ ่ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
: ประมาณ 5,322 ตารางเมตร

: บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท์
: บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
: 10 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 30 เมษายน 2548)
: เลขที่ 5/5-6 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ชัน้ 3F7 ถ.รามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
: 2,206.77 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก.เรืองรังษีอบุ ล 2003
บริษทั ฯ
20 ปี / 6 สิงหาคม 2548
พื้นทีช่ นั้ 3 อาคารศูนย์การค้า SK SHOPPING PARK เลขที่ 105 ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: 2,520 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาเพชรเกษม
ผูใ้ ห้เช่า
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ธุรกิจโบว์ลง่ิ
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:
:

บจก. เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
30 ปี / 1 กันยายน 2548
611/2 อาคารสยามฟิ วเจอร์ เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ ชัน้ 1 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160
: 5,973 ตารางเมตร

เนื้อที่
สาขาหัวหิน

ผูใ้ ห้เช่า
: บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
ผูเ้ ช่า– ธุรกิจโรงภาพยนตร์ : บริษทั ฯ
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ลง่ิ
: บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
: 15 ปี / 18 กุมภาพันธ์ 2549
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
: เลขที่ 234/1 อาคารศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ชัน้ ที่ 3
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
เนื้อที่
: 3,967 ตารางเมตร
สาขาสมุย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลง่ิ
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาแจ้งวัฒนะ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า-โรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า-โบว์ลง่ิ
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:
:

: บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
15 ปี / 5 พฤษภาคม 2549
1/7 หมูท่ ่ี 6 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสมุย ชัน้ 1 หมูท่ ่ี 6ตําบลบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84320
3,761 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์
บริษทั ฯ
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
12 ปี / 1 พฤษภาคม 2549
เลขที่ 104/42 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชัน้ 3 หมูท่ ่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขาพิษณุโลก (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาพิษณุโลก (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาเอสพละนาด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

: ประมาณ 4,687 ตารางเมตร
: ธุรกิจโบว์ลง่ิ เปิ ดดําเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์
เปิ ดดําเนินการปี 2550)

:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 15 กันยายน 2549
909 อาคารเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชัน้ 1,2
หมูท่ ่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก 65000
: 2,950 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 14 กันยายน 2549

:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
15 ปี / 13 กรกฎาคม 2550
909 อาคารเทสโก้โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก ชัน้ 2
หมูท่ ่ี 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก 65000
: 874.44 ตารางเมตร
: ธุรกิจโบว์ลง่ิ เปิ ดดําเนินการ 10 กรกฎาคม 2550

:
:
:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี
บริษทั ฯ
25 ปี / 1 พฤษภาคม 2549
99 อาคารเอสพละนาด ชัน้ 2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
: ประมาณ 10,325 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 14 ธันวาคม 2549 ธุรกิจโบว์ลง่ิ และ ไอซ์ส
เก็ตเปิ ดดําเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2550

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

สาขาสําโรง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

: บจ. อิมพีเรียล พลาซ่า จํากัด
: บริษทั ฯ
: 3 ปี โดยให้คาํ มันให้
่ เช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละ ไม่เกิน 3 ปี /
1 เมษายน 2550
: เลขที่ 999 หมูท่ 1่ี ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สาขาพัทยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ
399/9 ชัน้ 2-4 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ประมาณ 7,145 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลง่ิ เปิ ด
ดําเนินการ 11 สิงหาคม 2550

สาขาชลบุรี

เนื้อที่
หมายเหตุ

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ
49/1 หมูท่ ่ี 3 ศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
: 5,634.12 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบว์ลง่ิ เปิ ด
ดําเนินการ 20 ตุลาคม 2550

สาขากระบี่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 5 ธันวาคม 2550
191 อาคารเทสโก้โลตัส ชัน้ 2 หมูท่ ่ี 12 ต.กระบีน่ อ้ ย อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000
: 3,065 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 5 ธันวาคม 2550

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาศาลายา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาอยุธยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาเพชรบูรณ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาโลตัสนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 25 มกราคม 2551
99/14 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ชัน้ ที่ 1 หมูท่ ่ี 1 ต.บางเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
: 2,546 ตารางเมตร

:
:
:
:

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2551
80 หมูท่ ่ี 2 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซี สาขาอยุธยา ชัน้ ที่ 2 ต.บ้านกรด
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
: 4,790 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์-ธุรกิจโบว์ลง่ิ เปิ ดดําเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2551

:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 25 เมษายน 2551
929 หมูท่ ่ี 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ชัน้ ที่ 1 ต.สะเดียง
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
: 3,620 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 11 กันยายน 2551
98/103 อาคารเทสโก้โลตัส ชัน้ ที่ 2 หมูท่ ่ี 13 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
: 3,600 ตารางเมตร

อ.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาบิก๊ ซีนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาธัญบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาราชบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 4 สิงหาคม 2551
98/196 อาคารบิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
: 2,980 ตารางเมตร

:
:
:
:

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 8 สิงหาคม 2551
158/17 อาคารบิก๊ ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 หมูท่ ่ี 4 ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
: 3,285 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 19 กันยายน 2551
110 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ ง ชัน้ ที่ 1 ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
: 3,050 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 25 กันยายน 2551

:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 28 พฤศจิกายน 2551
9 อาคารเทสโก้โลตัส ชัน้ ที่ 2 หมูท่ ่ี 6 ต.บางเมืองใหม่
อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
: 3,393 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาอมตะนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

บจก.เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บริษทั ฯ
15 ปี / 21 ตุลาคม 2552
700/75 หมูท่ ่ี 5 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอมตะนคร ชัน้ 1
ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 3,348 ตารางเมตร

เนื้อที่
สาขามหาชัย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 1 เมษายน 2553
79 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขามหาชัย
หมูท่ ่ี 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
: 3,140 ตารางเมตร

เนื้อที่
สาขาสระบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาสามเสน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บจก. สุขอนันต์ ปาร์ค
บริษทั ฯ
18 ปี /โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 8 เมษายน 2553
179/5 ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี 18000
: - ตารางเมตร

:
:
:
:

บจ. สุพรีม สามเสน
บริษทั ฯ
25 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 30 สิงหาคม 2553
เลขที่ 1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม สามเสน
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
: ประมาณ 4,000 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขากําแพงเพชร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาเชียงราย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

:
:
:
:

บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 2 ธันวาคม 2553
เลขที่ 613/1 ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000
: 2,477 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจ. ซีพเี อ็น เชียงราย
บริษทั ฯ
15 ปี / 30 มีนาคม 2554
99/9 หมูท่ ่ี 13 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
: 3,365.93 ตารางเมตร

สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

บจก. เซ็นทรัลเวิลด์
บริษทั ฯ
15 ปี / 20 ตุลาคม 2554
9/99 หมูท่ ่ี 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก
แขวงพลายชุมพล อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
: 2,939.90 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 22 ธันวาคม 2554

เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาจันทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ปิ ดดําเนินการ 19 ธันวาคม 2554
1012 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ถนนท่าแฉลบ
ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
: 3,448 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาทองหล่อ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาสยามพารากอน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า–โรงภาพยนตร์

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม ้นท์
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
20 ปี / 1 กันยายน 2547
323 อาคารเอสเอฟ ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ทองหล่อ 15 ชัน้ 4
ซ.สุขมุ วิท55(ทองล่อ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: 834 ตารางเมตร

เนื้อที่

บจก. สยามพารากอนดีเวลลอปเม ้นท์
บจก. สยาม ซีนีเพล็กซ์
บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
25 ปี / 1 มีนาคม 2549
991 ชัน้ 5-6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 20,000 ตารางเมตร

เนื้อที่

: ประมาณ 3,011.29 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

ผูเ้ ช่า–โบว์ลง่ิ
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:
:
:

สาขาซีคอน

เนื้อที่

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
30 ปี / 7 กันยายน 2537
904 ชัน้ 4 หมูท่ ่ี 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10260
: ประมาณ 8,600 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

สาขารังสิต
บจก. รังสิตพลาซ่า
บจก.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ จํากัด
27 ปี / 1 มิถนุ ายน 2538
94 ถ.พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตั ย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
7,391.99 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาลาดพร้าว
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

สาขา ลาดพร้าว (โบว์ลง่ิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาเมโทรโพลิส
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่
สาขาปิ่ นเกล ้า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

บจ. ลาดพร้าว พลาซ่า
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
3 ปี / 1 มกราคม 2549
ชัน้ 6-7 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
4,400 ตารางเมตร
ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุสญั ญาได้ทกุ 3 ปี

บจ. ลาดพร้าว พลาซ่า
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
3 ปี / 1 มกราคม 2549
2539 อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชัน้ 6 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310
: 1,126.75 ตารางเมตร
: ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุสญั ญาได้ทกุ 3 ปี

:
:
:
:
:

บจ.ราชดําริ พลาซ่า
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 26 ธันวาคม 2545
ชัน้ 5 บิก๊ ซี ราชดําริ
18,500 ตารางเมตร

: กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
: บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
: 12 ปี / 1 ตุลาคม 2546
: 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
: 6,406.80 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาอ้อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

เนื้อที่

บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / 22 เมษายน 2548
17/17 หมูท่ ่ี 8 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.
สามพราน จ.นครปฐม 73160
: 4,175 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

สาขาโคราช

สาขาขอนแก่น
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้

สาขาศรีราชา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันทีเ่ ริ่มสัญญา
ทีต่ งั้
เนื้อที่

:
:
:
:

บจ.ราชสีมาชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์
บจ. อีจวี ี ไฟว์สตาร์
25 ปี / 11 สิงหาคม 2543
ชัน้ 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา
5,000 ตารางเมตร

บจก. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม
บมจ. อีจวี ี เอ็นตอร์เทนเม ้นท์
15 ปี / 1 ธันวาคม 2554
709 หมูท่ 3่ี ชัน้ ที่ 1-2 ตําบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

:
:
:
:
:

บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
บจ. อีจวี ี เอ็กซิบชิ นั ่
17 ปี 5 เดือน / 20 มีนาคม 2545
ชัน้ 3 แปซิฟิค พาร์ค
2,586.88 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในปัจจุบนั บริษทั มิได้เป็ นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีทอ่ี าจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ี
จํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทัง้ มิได้เป็ นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีทก่ี ระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

7. โครงสร้างเงินทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

7. โครงสร้างเงินทุน
7.1

หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว้ จํานวน 881,897,219 บาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
881,897,219 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากเดิมหุน้ ละ 5 บาท เป็ นมูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2546 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2546
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 6/2550 บริษทั ได้รบั อนุ มตั ิให้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ ระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือไม่ได้ จํานวน 13,000,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 1.48 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายแลว้ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP-W3) โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญต่อ 1 หุน้ สามัญทีร่ าคา 16.77 บาท ซึง่ เป็ นราคาเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนักของราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษทั เฉลีย่
15 วันทําการ หลังวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 6/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (ก่อนกําหนดวันออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ) และมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายนของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40 เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3
เดือน นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
กรณี ท่ีวนั กําหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไปเว้นแต่ ในกรณี ท่ีวนั กําหนดใช้สิทธิครัง้
สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการ ให้เลือ่ นวันกําหนดใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนวันกําหนดใช้สทิ ธินนั้
ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีไ่ ด้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญสามารถสะสมหรือเลือ่ นการใช้สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ ตามข้างต้นออกไปได้ถงึ 5 ปี นบั จากวันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญนัน้
ในกรณีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญทําให้เกิดเศษหุน้ ที่ไม่ถงึ จํานวนเต็มของหน่ วยการซื้อขาย
หุน้ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปดั รวมไปใช้สทิ ธิในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีทก่ี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญทําให้เกิดเศษหุน้ ทีไ่ ม่ถงึ จํานวนเต็มของหน่วยการซื้อขาย
หุน้ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปดั รวมไปใช้สทิ ธิในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ ยังได้อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เพือ่
(1) การแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพือ่ จัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั (ESOP-W3) จํานวน 13,000,000 หุน้
(2) ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญทีจ่ ะจัดสรร
แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ ่อไป

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

7. โครงสร้างเงินทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ผลการปรับสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ
ภายหลังจากที่บริษทั ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOPW3) บริษทั ได้จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2551 – 2553
ดังนัน้ จากเงือ่ นไขการปรับสิทธิในข้อ จ บริษทั จึงได้พจิ ารณาเพือ่ กําหนดการเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิเพือ่ ซื้อ
หุน้ สามัญใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ESOP-W3
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่ (บาท)
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่
(หุน้ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
วันทีก่ ารปรับสิทธิมผี ลบังคับใช้

2550
16.447
1.020
11 เมษายน 2551

2551
15.726
1.067
9 เมษายน 2552

2552
15.459
1.085
12 เมษายน 2553

2553
15.056
1.114
10 มีนาคม 2554

ผลการใช้สทิ ธิ ESOP W-3
ในปี 2554 ไม่มกี รรมการและพนักงานซึง่ ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ (ESOP – W3) ใช้ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซื้อหุน้ สามัญแต่อย่างใด
โครงการซื้อหุน้ คืน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2551 เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้อนุ มตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหาร
การเงิน เพือ่ สะท้อนมูลค่าหุน้ ทีเ่ หมาะสม เนื่องจากราคาหุน้ ของบริษทั ในตลาดฯ ปัจจุบนั มีราคาตํา่ กว่ามูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้ยงั
ช่วยให้หุน้ มีสภาพคล่องเพิม่ ขึ้น และขณะเดียวกันยังเป็ นการบริหารทางการเงินของบริษทั ซึง่ จะส่งผลดีต่ออัตรากําไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วงเงินสูงสุดทีจ่ ะใช้ในการซื้อหุน้ คืน จํานวนไม่เกิน 650 ล ้านบาท
 จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน จํานวนไม่เกิน 88 ล ้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนคิดเป็ นร้อยละ
9.98 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล ้วทัง้ หมด โดยมีระยะเวลาการซื้อคืน ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2552
 วิธกี ารในการซื้อหุน้ คืน ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ราคาซื้อคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้านัน้
ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน จะส่งผลให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั เงินปันผลต่อหุน้ สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ ทีบ่ ริษทั ซื้อคืนจะไม่มสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินปันผล และจะทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ สูงขึ้นด้วย
ผลการซื้อ หุ น้ คื น เพื่อ การบริ ห ารทางการเงิน เมื่อ สิ้น สุ ด โครงการ จํา นวนรวมของหุ น้ ที่ซ้ ือ คื น ในโครงการทัง้ สิ้น
40,907,700 หุน้ คิดเป็ น 4.64% ของทุนทีช่ าํ ระแล ้ว มูลค่ารวม 267,920,095 บาท
7.2

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

7. โครงสร้างเงินทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

การจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ ือหุน้ คืน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้อนุ มตั กิ ารจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้ อื หุน้ คืนโดย
มีรายละเอียดดังนี้
 จํานวนหุน้ ทีจ่ ะจําหน่ายคืน 40,907,700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.64 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล ้วทัง้ หมด
 วิธกี ารในการจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน – ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กําหนดระยะเวลาในการขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2555 (ภายหลัง 6
เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
 บริษทั จะใช้หลักเกณฑ์การจําหน่ายหุน้ ราคาตามตลาด ทัง้ นี้จะต้องไม่ตาํ ่ กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลีย่ 5 วันทําการ
ซื้อขายล่าสุด
 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 บริษทั ได้จาํ หน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนทัง้ หมดจํานวน 40,907,700 หุน้ โดยเป็ นการขายหุน้ ทีซ่ ้อื
คืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาหุน้ ละ 13.60 บาท และได้รบั เงินจากการขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนทัง้ สิ้นเป็ นเงินจํานวน
556,344,720 บาท
7.3

ผูถ้ อื หุน้
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้

*

7.4

จํานวนหุน้
ลําดับที่
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้
(ล ้านหุน้ ) ร้อยละ
1
นายวิชา พูลวรลักษณ์
308.84 35.02%
2
ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
104.55 11.85%
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA
62.52
7.09%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
33.89
3.84%
5
นางภารดี พูลวรลักษณ์
30.47
3.46%
6
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
28.90
3.28%
7
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
19.30
2.19%
8
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
16.50
1.87%
9
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
15.71
1.78%
10
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
12.79
1.45%
บริษทั เหล่านี้ไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ใหญ่และผูถ้ อื หุน้ ที่อยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มพูลวรลักษณ์หรือมี
ความเกี่ยวข ้องกันตามมาตรา 258

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มเี หตุ
จําเป็ นอืน่ ใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

8. การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
อนุกรรมการทัง้ หมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะ มีดงั นี้.(1) คณะกรรมการบริษทั
คํานิ ยาม
1.1 กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซึง่ ไม่ได้มตี าํ แหน่งเป็ นผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานประจําของบริษทั และไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผู กพันบริษทั รวมทัง้ เป็ นอิสระจาก
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่เี กี่ยวขอ้ ง สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
1.2

กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผู บ้ ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจํา
มีอาํ นาจในการจัดการ และมีอาํ นาจในการลงนามผูกพันกับบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
และเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 คน รวมเป็ นคณะกรรมการบริษทั จํานวน 11 คน เห็น
ว่าเป็ นองค์ประกอบที่มคี วามเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารมีสดั ส่วนร้อยละ 45 เป็ นผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามสามารถให้
ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทัง้ อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจ ในขณะทีก่ รรมการอิสระมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 55 เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูใ้ นด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การ
ธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรูท้ างธุรกิจด้านอืน่ ๆ ทําให้การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมของ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสิ่ง
สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 11 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
% ถือหุน้
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

35.02%
0.89%
3.46%
0.09%
0.47%
-
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รายชื่อกรรมการ
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล
9. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
10. นายนฤนาท รัตนะกนก
11. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
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ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

% ถือหุน้
0.08%
0.02%
-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั คือ“นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฎฐ์ นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ สองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทั ”
 อํานาจของคณะกรรมการบริษทั
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ก็ได้
2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
4. กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรื่องนัน้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลกําไร
สมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดว่าต้องได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมือ่ ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไร ขาดทุน
การพิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนด
ค่าตอบแทน การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ หมด หรือบางส่วนและกําหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ
บางส่วนที่สาํ คัญให้แก่ บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ การทํา
แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้ จัดการธุ รกิจของบริษทั หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าในกรณีท่กี รรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม ในสัญญาใด ๆ ทีบ่ ริษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บญั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจาํ นวนทัง้ หมดที่
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปี บญั ชี
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ช้ ขี าดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก
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4. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั
5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารดําเนินการเรื่องใดทีก่ รรมการรายใดเป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการรายนัน้ ไม่มี
อํานาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
(2)

กรรมการอิสระ
คํานิ ยาม
กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถอื โดยผูท้ ่เี กี่ยวขอ้ ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มสี ่วนร่ วมในการบริหารงาน ในการเป็ นผูม้ อี าํ นาจควบคุมรวมถึงอํานาจในการลงนามผู กพันบริษทั
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานประจําของบริษทั หรือเป็ นที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ ปัจจุบนั และในช่วง 3 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย และเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี าํ นาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษทั ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุ รกิจการค้า
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
5. ไม่เป็ นการได้รบั แต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
6. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถทําหน้าทีค่ ุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ร ะหว่ า งบริ ษ ทั กับ บุ ค คลที่เ กี่ ย วข้อ งกัน และสามารถเข า้ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั
เพือ่ ตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ าํ คัญของบริษทั ได้
โดยกรรมการอิสระทําหน้าที่พิจารณาด้วยดุ ลพินิจที่เป็ นอิสระ เพื่อให้นโยบาย แผนการดําเนินงาน และ
การบริหารงานของบริษทั ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
และกฎหมายทีเ่ กียวข้อง เพือ่ เป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ให้มคี วามเท่าเทียมกัน
อนึ่ง การกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดังกล่าว ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเคร่งครัดมากกว่าที่
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษทั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู ท้ ่ีมคี วามสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ ใจธุ รกิจที่
เกี่ยวขอ้ งกับธุ รกิจของบริษทั ทัง้ ยังเป็ นผูม้ วี ิสยั ทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้ มีคุณสมบัติตามประกาศ
ระเบียบ ข้อกําหนดทีเ่ กี่ยวข ้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านัน้ เข ้าเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ บริษทั เห็นว่ากรรมการอิสระ
ข้างต้นสามารถใช้ความรู ้ ความสามารถ ให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
(3)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มคี วามสอดคลอ้ งและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมทัง้
ปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มคี วามสอดคลอ้ งและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศที่
เกี่ยวข้อง
คํานิ ยาม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู ไ้ ด้รบั การแต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือผู ถ้ ือหุน้ ของบริษทั ให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัตแิ ละหน้าทีใ่ น
ลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีส่ อบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทัง้ การทําหน้าทีอ่ น่ื ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษทั กําหนดขึ้น และ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็ นผูท้ ่มี คี วามรู ค้ วามเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็ นอย่างดี จึงมีมติแต่งตัง้ ให้เป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิ ดเผยประวัตขิ องนายชัย จรุงธนาภิบาล ไว้ในหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ ด้นาํ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบใหม่เพิม่ เติมแล ้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน มีวาระการดํา รงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ ละคนได้ผ่ านการอบรมหลักสู ต ร “Audit
Committee” ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษทั 3 คน ดังนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
2. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
3. นายนฤนาท รัตนะกนก

8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษ ทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข ้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือขอ้ สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี ารดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย รายการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสํานักงานก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้พจิ ารณาและอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวภายใต้ข ้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(4)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 4
คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
3. นางภารดี พูลวรลักษณ์
4. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบ ตั ิง านและดํา เนิ น กิจ การของบริษ ทั ตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษ ทั ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
2. ปฏิบตั งิ านและดําเนินกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริษทั
3. ปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
4. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือให้กูย้ มื เงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการ
เขา้ เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน หรือการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพือ่ การลงทุน และเพือ่
การดําเนินงานต่างๆ ทัง้ นี้ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล ้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า
5. มีอาํ นาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในตําแหน่งทีไ่ ม่สูงกว่าตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
6. มีอ ํา นาจจัด ทํา เสนอแนะและกํา หนดนโยบายแนวทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ต่ อ
คณะกรรมการ
7. จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั
8. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมตั งิ บประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคลอ้ งกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลง
ต่อคณะกรรมการ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ทัง้ นี้ การมอบอํา นาจให้ค ณะกรรมการบริ ห ารดัง กล่ า วข า้ งต้น จะไม่ ร วมถึ ง การมอบอํา นาจที่ ท ํา ให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริหาร
จะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้พจิ ารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวภายใต้
ข ้อบังคับ หรือประกาศ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้อง
(5)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คํานิ ยาม
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั หมายถึง ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้
เป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ ป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียง
พอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมทัง้ การทําหน้าทีอ่ ่นื ใน
ฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนของบริษทั ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน และเป็ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า กรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติ
ตามนิยามที่บริษทั กําหนดขึ้น และเป็ นไปหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดีท่ีกาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นว่านายชัย จรุงธนาภิบาล ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านการสรร
หาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู บ้ ริหารระดับสู ง จึงได้มีมติแต่ งตัง้ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน จํานวน 4 คน มีวาระการดํารงตําแหน่วคราวละ 3 ปี ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
นายนฤนาท รัตนะกนก
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หน้าที่เกีย่ วกับการสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่ างๆ และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจาก
บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนุมตั แิ ล ้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
หน้าที่เกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั , คณะอนุ กรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
แล ้วแต่กรณี
2. กําหนดค่ าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุ กรรมการชุดต่ างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ในแต่ละปี
3. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
(6)

เลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุขถาวร ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การบริษทั ในการให้
คํา แนะนํา ด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่ค ณะกรรมการบริษ ทั จะต้อ งทราบ และปฏิบ ตั ิห น้า ที่ใ นการดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั
*คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุขถาวร ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การบริษทั แทนนาย
ฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ โดยการแต่งตัง้ ดังกล่าวมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษทั
1. ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและขอ้ บังคับของบริษทั และสอดคลอ้ งกับ
ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี ตลอดจนติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสมํา่ เสมอ
2. จัด การประชุม คณะกรรมการบริษ ทั , คณะอนุ ก รรมการ และประชุมผู ถ้ ือ หุน้ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษทั และขอ้ ปฏิบตั ิต่างๆ รวมถึงปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. ดู แลให้มกี ารเปิ ดเผยขอ้ มูลและรายงานสารสนเทศต่ อหน่ วยงานราชการที่รบั ผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง รวมถึงการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และดูแลผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
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4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจําปี ของ
บริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(7) คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหาร 4 คน ดังนี้
รายชื่อผูบ้ ริหาร
ตําแหน่ ง
1 นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2 นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจฟิ ลม์ โรงภาพยนตร์
3 นางจินดา วรรธนะหทัย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานบริหารพื้นทีเ่ ช่า
4 นายเชษฐ มังคโลดม
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจสือ่ โฆษณา
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กํา หนดแผนธุ ร กิ จ แผนการลงทุ น และแผนงบประมาณประจํา ปี เพื่ อ เสนอขออนุ ม ตั ิ ต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพือ่ ให้การ
ดําเนินงานของบริษทั บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุ รกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รบั การอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั
3. พิจารณาอนุ มตั ิให้ดาํ เนินการ หรืออนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพือ่ การดําเนินการต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุ มตั ิ
ของบริษทั หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทค่ี ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล ้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่ งตัง้ สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกตําแหน่ ง
รวมถึง การกํา หนดขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ และผลประโยชน์ต อบแทนที่เ หมาะสม โดยถ้า เป็ นตํา แหน่ ง ระดับ เทีย บเท่ าตัง้ แต่
ผู อ้ าํ นวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ และถ้าเป็ นตําแหน่ งระดับเทียบเท่าผู บ้ ริหารฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ให้ดาํ เนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตัง้ ผูม้ อี าํ นาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ทัง้ ด้านบัญชี การเงิน การสัง่ ซื้อ การผลิต การขาย
และการบริหารทัวไป
่ รวมทัง้ เอกสารสําคัญอืน่ ๆ
6. กําหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทัง้ ระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็ นไปตาม
นโยบายทีบ่ ริษทั กําหนด

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8. การจัดการ
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7. แต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ทัง้ นี้รวมถึงมีอาํ นาจในการ
แต่งตัง้ ทนายความเพือ่ ฟ้ องร้องดําเนินคดี หรือเขา้ สูค้ ดีทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
9. รายงานผลการดํา เนิ น งาน ความคื บ หน้า ของโครงการต่ า งๆ ตลอดจนสถานะทางการเงิน ต่ อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
10. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารดําเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
ข ้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2554 พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2554 เป็ น จํานวนเงินไม่เกิน 10.4 ลา้ นบาท โดยแยกออกเป็ น
ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จํานวน 6.6 ลา้ นบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 3.8 ลา้ นบาท ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นดังนี้.ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์
8. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
9. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ค่าตอบแทนรายปี บําเหน็ จพิเศษ
และเบี้ยประชุม
(บาท)
(บาท)
800,000
775,000
662,500
608,333
583,334
583,333
500,000
500,000
500,000
687,500

775,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
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ชื่อ

ตําแหน่ ง

10 นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

11.นายนฤนาท รัตนะกนก

8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ค่าตอบแทนรายปี บําเหน็ จพิเศษ
และเบี้ยประชุม
(บาท)
(บาท)
587,500
250,000

587,500

250,000

ค่าตอบแทนอืน่
นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทั ยังได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั โดย
ไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเขา้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการและ
พนักงานของบริษทั และเพือ่ เป็ นแรงจูงใจให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจและทํางานกับบริษทั ต่อไปในระยะยาว โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิทย่ี งั ไม่หมดอายุมรี ายละเอียดดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ESOP-W3) ได้จดั สรรให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนี้
ตําแหน่ ง
จํานวนหุน้
สัดส่วน
รายชื่อ
(ล้าน)
นายกิตติกร พุ่มสว่าง
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารโครงการ
0.60
4.62%
นางจินดา วรรธนะหทัย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานบริหารพื้นทีเ่ ช่า
0.60
4.62%
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2554 นี้คณะกรรมการบริษทั ยังคงสืบสานเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ในการที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษทั จึงได้นาํ เอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั
ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้บริษทั มีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสําคัญต่ อสิทธิของผู ถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การเปิ ดเผยขอ้ มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ก็เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ โดยในปี ทผ่ี ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ใิ นเรื่อง
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ที บ่ี ริษทั จะรายงานให้ทราบ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
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หมวดที่ 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเมือ่ ปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการดําเนินงานของบริษทั อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
กัน และมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจต่ า งๆ ที่ส าํ คัญ ตลอดจนปกป้ อง ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และไม่ ลิด รอนสิท ธิ ข องผู ถ้ ือ หุ น้
โดยกําหนดนโยบายไว ้ดังนี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการปกป้ องและเคารพสิทธิของผู ถ้ ือหุน้ ขัน้ พื้นฐาน ได้แก่
สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
2. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในเรื่องต่ างๆ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ่ คัดเลือก
เป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีป่ ระชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่
ประชุม เป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ
หรือการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเขา้ ประชุมผูถ้ อื หุน้
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงขอ้ มูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
4. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิต่างๆ เช่น การให้
ข้อมูลสําคัญทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั การจัดให้ผูถ้ อื หุน้ เข ้าเยีย่ มชมกิจการ เป็ นต้น
1.2

การเปิดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ ายจัด การได้นํา นโยบายสิท ธิ ข องผู ถ้ ือ หุ น้ มาปฏิบ ตั ิ แ ละมีค วาม
ครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2554 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2554 บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าเป็ นเวลากว่า 30 วัน
ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารทีบ่ ริษทั จะจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เปิ ดเผยข ้อมูลดังต่อไปนี้
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM
4. เอกสารแนบ 3 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลพิจารณาประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อเลือกตัง้ กลับเข้ามาแทน
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจํานวน 4 คน
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

7. เอกสารแนบ 6 ข้อมูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
8. เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผูส้ อบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทัวไป)
่
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบทีก่ าํ หนดโดยกระทรวงพาณิชย์)
11. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบสําหรับ custodian)
12. ข ้อมูลประวัตกิ รรมการอิสระ (สําหรับประกอบการมอบฉันทะ)
13. หลักฐานแสดงสิทธิเขา้ ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
14. ข ้อบังคับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
15. แผนทีต่ งั้ สถานทีป่ ระชุม
ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามทีก่ ฎหมายได้กาํ หนดไว ้ ทัง้ นี้ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้มรี ะยะเวลาศึกษาข ้อมูลมากขึ้น
ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผูถ้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิเขา้ ร่วมประชุมและ
ออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทัง้ จัดให้มอี ากรสแตมป์ ไว้บริการในกรณีท่ผี ูถ้ อื
หุน้ ไม่ได้นาํ มาในการมอบฉันทะ พร้อมทัง้ จัดทําป้ ายสัญลักษณ์สาํ หรับ ผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งทะเบียนแลว้ เพือ่ ความสะดวกในการเข้าออกที่
ประชุม โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
หลัง การประชุม สามัญ ผู ถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554 บริษ ทั ได้นํา เนื้ อ หาการประชุมซึ่ง ประกอบด้ว ย
รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ปี ระชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้ ือหุน้ รวบรวมจัดทําเป็ น
“รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554” เผยแพร่ข้นึ เว็บไซต์ของบริษทั
1.3

การป้ องกันกรณี การจํากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ และไม่จาํ กัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้
โดยมีการเปิ ดเผยข ้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า ทัง้ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 บริษทั ไม่
มีการแจกโดยกะทันหันซึง่ เอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุม ไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสําคัญ
โดยไม่แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
1.4

การอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิ
บริษทั อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนเพือ่ เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทัง้ แจกใบลงคะแนนเสียง
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
บริษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทัง้ ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ใี ช้ในการประชุม และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้มกี ารบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

นอกจากนี้บริษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการเขา้ เยี่ยมชมบริษทั และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื
หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทีเ่ ป็ นข ้อมูลปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ
การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ร่วมแสดงความคิดเห็น
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษทั
และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามทีป่ ระชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทัง้ ได้มกี ารบันทึก ข้อซักถามในเรื่อง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข ้องกับบริษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ คําชี้แจงของคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือผูบ้ ริหารลงในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
บริษทั จัดให้มกี ารบันทึกเสียงการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการ
ซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สามารถใช้อา้ งอิงในภายหลัง และช่วยให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้
1.5

1.6

การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2554 มีคณะกรรมการบริษทั เขา้ ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่าบริษทั ยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2554 ให้มคี วามเคร่งครัดกว่าแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ที ก่ี าํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2

การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั คํานึงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายในการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยไว ้ดังต่อไปนี้. บริษ ทั ได้เ ปิ ด โอกาสและอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ ผู ถ้ ือ หุน้ ที่ถือหุ น้ อย่ า งต่ อเนื่ อ งไม่น อ้ ยกว่า
100,000 หุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถอื หุน้ จนถึง
วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2554) ซึง่ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ วบรวมวาระการประชุมและนําเสนอต่อกรรมการอิสระเพือ่ พิจารณาก่อน
ในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นําเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ พิจารณาออกเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป ซึง่ ปรากฏว่าในปี 2554 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้า
 บริษ ทั ได้เ ปิ ด โอกาสและอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ ผู ถ้ ือ หุน้ ที่ถือหุ น้ อย่ า งต่ อเนื่ อ งไม่น อ้ ยกว่า
100,000 หุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถอื หุน้ จนถึง
วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเขา้ ดํารง
ตําแหน่ งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่
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31 มกราคม 2554) ซึ่งมีเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และ
การให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ แล ้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือ่ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ส่วน
น้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษทั ได้กาํ หนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้ ว่ามีความเหมาะสม ก็ให้
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป ซึง่ ปรากฏว่าใน
ปี 2554 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอรายชื่อ
 คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ที่ได้กาํ หนดไว ้ โดย
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ดาํ เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มี
การแจกเอกสารที่มขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมอย่างกะทันหัน และไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงขอ้ มูลสําคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ูถ้ อื หุน้ สามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษทั ยังได้
จัด ทํา หนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ก (แบบมอบฉัน ทะทัว่ ไป) และหนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ค (แบบมอบฉัน ทะเฉพาะสํา หรับ
custodian) ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ลว่ งหน้าเป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประชุมสําหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
 คณะกรรมการบริษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สะดวกเขา้ ร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
แต่มคี วามประสงค์จะใช้สทิ ธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษทั ได้เสนอให้มกี รรมการอิสระเข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ จํานวน 2 คน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) และ
นายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
 คณะกรรมการบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จดั เตรียมบัตร
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไว้และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึง่ ได้จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น
การพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุ มตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการแยก
เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข ้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง
มาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่
หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่องการใช้
ขอ้ มูลภายในเพือ่ ซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่าน
ทางคู่มอื หลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้มอบหมายให้เลขานุ การคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยขอ้ มูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทํารายการระหว่างกันของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
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หมวดที่ 3

บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะ
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดเท่านัน้ ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั จึงได้พจิ ารณาชี้บ่งผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกําหนดเป็ นนโยบายและ
มาตรการในการดู แลผู ม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคลอ้ งกับนโยบายการกํากับดู แลกิจการที่ดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ มของบริษทั ที่ได้ยึดถือปฏิบตั ิควบคู่ กนั ไป โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของบริษทั แบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี้
1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
3. ผูถ้ อื หุน้
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
5. นักกวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้.1. พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลพนักงานและครอบครัว
1) บริษทั ให้ผลตอบแทนแก่ พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและ
สามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนัสประจําปี การประกันชีวติ และประกัน
สุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
2) บริษทั มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มี
การอบรมและสัมมนาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น
3) บริษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่ าเทียมกัน อาทิ การ
ประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับประวัตกิ ารทํางาน และการใช้สทิ ธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น
4) บริษทั คํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรียนกรณี
พนักงานไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ บั ความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทีร่ บั เรื่อง เป็ นต้น
5) บริษทั มีหน้าทีด่ ูแลจัดสภาพแวดล ้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ
เอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลลูกค้า
1) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือในระยะยาวกับลู กค้า โดยยึด
หลักความซือ่ สัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว ้วางใจซึง่ กันและกัน
2) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุดให้กบั ลูกค้าของบริษทั ด้วยการรับผิดชอบ
เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่ อปัญหาและความต้องการของลู กค้าอันดับแรก โดยให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตาม
มาตรการดังต่อไปนี้
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 ยึดมัน่ ในการนําเสนอและส่ งมอบผลิตภัณ ฑ์ท่ีได้มาตรฐานคุ ณภาพตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
 ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงไว ้กับลูกค้าอย่างดีทส่ี ุด
 การเสนอราคาและเงือ่ นไขการค้าให้แก่ลูกค้าทีจ่ ดั อยู่ในกลุม่ เดียวกันต้องมีความ เท่า
เทียมกัน
 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริงแก่ ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้ เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริษทั
 พร้อมที่จะต้องคําถามของลูกค้า รวมทัง้ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้
คําแนะนํา และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากลูกค้าผ่านทาง
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลเจ้าหนี้
1) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ความเชื่อถือและไว ้วางใจซึง่ กันและกัน
2) บริษทั มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่ อเงื่อนไขต่ างๆ ที่ได้ทาํ
ข้อตกลงไว ้กับเจ้าหนี้อย่างดีทส่ี ุด
3. ผูถ้ ือหุน้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลผูถ้ ือหุน้
1) บริษทั มีหน้าที่ท่ตี อ้ งปกป้ องและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขาย
หรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน การอนุมตั กิ ารรายพิเศษ เป็ นต้น
2) บริษทั มีหน้าที่ท่ตี อ้ งส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่ประชุม เป็ น
ต้น ผ่านทาง
3) บริษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้
4. คู่คา้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลคู่คา้
1) บริษทั มีหน้าทีใ่ นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่คา้ ทุกราย
2) บริษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน
โดยให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับคู่คา้ ต้องปฎิบตั ติ ามมาตรการต่อไปนี้
 ต้องปฏิบตั งิ านต่อคู่คา้ ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

 การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงือ่ นไข
ต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ในระยะสัน้ และระยะยาว
 ต้องรักษาความลับของคู่คา้ โดยห้ามมิให้มกี ารรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่คา้
รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข ้อมูลหรือข้อเสนอของคู่คา้ รายหนึ่งหรือหลายรายให้กบั คู่คา้ รายอืน่ ๆรับทราบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
1) บริษทั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รบั ทราบข้อมูลการ
ดําเนินงานของบริษทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงือ่ นไขของกฎหมาย และการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องการเปิ ดเผยขอ้ มูล
2) บริษทั จะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําขอ้ มูลแนะนําการลงทุนของบริษทั ให้แก่นกั ลงทุน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์
3.2 มาตรการชดเชยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกรณี ได้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
คณะกรรมการบริษทั มีมาตรการที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ
ในการใช้ข ้อมูลภายในดังนี้.มาตรป้ องกันข้อมูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1) เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราบและปฏิบตั ิ
ซึง่ หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) คณะกรรมการบริษทั จะแนะนําให้ก รรมการ ผู บ้ ริห าร และพนักงานที่ท ราบขอ้ มูล ภายใน
หลีกเลีย่ งการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ก่อนการเปิ ดเผยขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษทั ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็ นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข ้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการเปิ ดเผย
ข้อมูล อันอาจเป็ นการกระทําผิดพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ น่ื ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงานดังต่อไปนี้
มาตรป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
1) ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบัง
ทรัพย์สนิ ซึง่ ควรเป็ นของบริษทั หรือควรเป็ นของลูกค้าของบริษทั
2) ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานควรหลีก เลี่ย งสถานการณ์ หรื อ การมีกิ จ กรรมส่ ว นตัว และการมี
ผลประโยชน์ทางการเงินซึง่ อาจขัดแย้งกับหน้าทีก่ ารงานทีผ่ ูบ้ ริหารและพนักงานผูกพันอยู่
3) กรณี ห ากตํา แหน่ ง หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานมีผ ลในอัน ที่จ ะเอื้อ
ประโยชน์ทงั้ ทางตรงตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพน่ี อ้ ง) หรือบุคคลที่
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รูจ้ กั ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานให้
ทราบทันที
4) บริษทั จะหลีกเลีย่ งทีจ่ ะมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานในกรณีท่ี
อาจจะนําไปสู่สถานการณ์ทจ่ี ะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษทั
5) การที่ผู บ้ ริห ารและพนัก งานมีส่ว นร่ ว มในการดํา เนิ น กิจ กรรมภายนอกองค์ก ร หรือ ดํา รง
ตําแหน่ งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็ นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็ นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนัน้ ๆ จะต้องไม่
ก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และลูกค้าของบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทาํ ให้เกิดผล
เสียหายต่อบริษทั รวมทัง้ จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคลนัน้ ๆ
6) ห้ามมิให้ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่ วมหรือรับตําแหน่ งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุ รกิจใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษทั หรือกิจการทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือกิจการทีอ่ าจมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทําธุรกรรมกับบริษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เป็ นประจําอย่างสมํา่ เสมอโดยตลอด โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณา และหลังจากนัน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบนําสรุปข้อมูลส่วนได้ส่วน
เสียต่ างๆ รายงานให้แก่ คณะกรรรมการบริษทั ทราบและพิจารณาต่ อไป โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูต้ ิดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ มูลส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทั แต่อย่างใด
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการชดเชยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานและครอบครัว
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว
ปัจจุบนั บริษทั จัดให้มกี ารดู แลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทัว่ ถึง และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จดั ให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือขอ้ เสนอแนะจากพนักงานไว้
สําหรับเป็ นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการทํางาน
ในปี 2554 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้
ปัจ จุบ นั บริษทั ได้มีการดู แ ลลู กค้า ตามนโยบายการดู แ ลลู ก ค้า และจัดให้มีฝ่ ายลู ก ค้าสัมพัย ธ์
(Customer Service) ขึ้นเพือ่ เป็ นศูนย์รอ้ งเรียนสําหรับลูกค้า ในกรณีทล่ี ูกค้ามีปญั หาและต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อป้ องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ ผูบ้ ริหารจะพิจาณาคุณสมบัติ
ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายก่ อนการทําธุ รกรรม เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์
สุจริตและความน่าเชื่อถือ
ในปี 2554 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด
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3. ผูถ้ ือหุน้
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อผูถ้ ือหุน้
ปัจจุบนั บริษทั ดําเนินการปกป้ องและดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พื้นฐาน ทัง้ สิทธิในการได้รบั ข้อมูล
สารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สทิ ธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
ทัง้ นี้บริษทั ได้ประเมินผลและติดตามการดําเนินการเพือ่ ป้ องกันความเสียหากจากการละเมิดของผู ้
ถือหุน้ โดยประเมินจากทัง้ ภายในองค์กร ซึง่ จะประเมินกับฝ่ ายจัดการทีด่ าํ เนินการดูแลสิทธิ ผูถ้ อื หุน้ และประเมินผลจากภายนอก
ในรูปของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียน เป็ นประจําทุกปี
ในปี 2554 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากผูถ้ อื หุน้ กรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มี
ความเสียหายจากเรื่องอืน่ ๆ หรือข ้อร้องเรียนในการจํากัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ
4. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
บริ ษ ทั ได้เ ปิ ด โอกาสให้น ัก วิเ คราะห์แ ละนัก ลงทุ น จากสถาบัน การเงิน ได้ร บั ทราบข อ้ มูล การ
ดําเนินงานของริษทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4
ครัง้ อีกทัง้ ยังมีการจัดทําขอ้ มูลแนะนําการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ การสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation - IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของ
บริษทั
ดังนัน้ ที่ผ่านมาบริษทั จึงไม่เคยได้รบั การร้องเรียนจากการไม่ได้รบั ทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์
นักลงทุน และสถาบันการเงินแต่อย่างใด
3.3 กลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดกลไกการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
1. บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็น
2. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้มชี ่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั หัวข้อนักลงทุน
3.4 กลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ ร้องเรียนการกระทําผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บ
ข ้อมูลต่างๆ ของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแ้ จ้งเบาะแส โดยใน
เบื้องต้นฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนําแลว้ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
พิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็ นข ้อมูลทีก่ ระทบต่อบริษทั จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
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หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ผลการปฏิบตั นิ โยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ในรอบปี 2554 บริษทั ได้ทาํ การเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่
ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านทางผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อีก
ทัง้ ไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดําเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยขอ้ มูลไม่เป็ นไปตาม
กําหนด นอกจากนี้บริษทั ยังได้ดาํ เนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยขอ้ มูลเป็ นประจํา และปฏิบตั ิตามกําหนด
ระยะเวลาทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด
 นอกจากนี้บริษทั ยังได้นาํ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทีไ่ ด้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษทั เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํา่ เสมอ และจัด
ให้มที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กาํ หนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงสําหรับปี 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มขี นาดใกลเ้ คียง
กัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้ มทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนจะเป็ นผู พ้ ิ จ ารณาในเบื้ อ งต้น และนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ซึง่
ได้แก่ การอนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
3. ทัง้ นี้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้อนุมตั ิ
วงเงินค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิ ดเผยไวใ้ นรายงานประจําปี ดว้ ย นอกจากนี้ยงั ต้องเปิ ดเผยรวมถึงส่วนที่
กรรมการได้รบั จากการทําหน้าทีอ่ ่นื ให้บริษทั เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนทีไ่ ด้รบั จากการเป็ นกรรมการและการทําหน้าทีอ่ ่นื เช่น
ทีป่ รึกษาในบริษทั ย่อย เป็ นต้น
4. ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทาํ หน้าที่ในฝ่ ายบริหารและได้รบั ค่าตอบแทนใน
รูปเงินเดือนจากบริษทั มิให้ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทน
กรรมการเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 เพื่ออนุ มตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 10.4 ลา้ นบาทต่ อปี แก่ กรรมการซึ่งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้กรรมการของบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อย
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4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้มกี ารจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการ
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจัดการกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์และขอ้ บังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด
ติดตาม ควบคุมการปฏิบตั งิ าน และกลันกรองงานต่
่
างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ หมดจํานวน 5 ครัง้ ซึง่ ได้มกี ารประชุม
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการจัดส่งระเบียบวาระการ
ประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ งให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่ อนการประชุม และเปิ ดโอกาสให้
กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีเลขานุ การคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และขอ้ เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถติดตามและตรวจสอบได้
สํา หรับ การจัด ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ประจํา ปี 2554 โดยมีผู บ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ทางด้า นการเงิน
ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย
ทัง้ นี้ รายละเอียดการเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล
9. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษทั /
จํานวนครัง้ ทัง้ หมด
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

การเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554
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ตําแหน่ ง

10. นายนฤนาท รัตนะกนก

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

11. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษทั /
จํานวนครัง้ ทัง้ หมด
4/4
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คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริหาร ได้ป ฏิบตั ิหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษ ทั
พิจารณากําหนดนโยบายต่างๆ แผนธุ รกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจําปี 2554 ของบริษทั เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ติดตาม กํากับ และควบคุมให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รบั การ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั และตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั แต่ละไตร
มาสตลอดปี 2554 รวมถึงผลประกอบการประจําปี ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการ
สอบทานงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุก
เดือน รวมถึงการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่ างๆ ร่ วมกัน และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลสรุปเรื่องที่สาํ คัญให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยบรรจุเป็ นระเบียบวาระการ
ประชุม และได้ให้ความเห็นจากการทําหน้าทีผ่ ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ปรากฏในรายงานประจําปี
สําหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 11 ครัง้ โดยมีรายละเอียด
การเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้.-

ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
นายนฤนาท รัตนะกนก

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /จํานวน
ครัง้ ทัง้ หมด
11/11
11/11
11/11

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การทําหน้าที่สรรหา
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้ป ฏิบ ตั ิห น้า ที่ใ นการสรรหา
กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 จํานวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี รวมทัง้ ในด้านจริยธรรม ซึง่ กรรมการทีพ่ น้
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จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน มีความเหมาะสม จึงนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้พจิ ารณาอนุมตั ดิ งั กล่าว
สําหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 1 ครัง้
โดยกรรมการเข ้าร่วมประชุมครบทุกคน
การทําหน้าที่กาํ หนดค่าตอบแทน
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้ป ฏิบ ตั ิห น้า ที่ใ นการพิจ ารณากํา หนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั ซึง่ มิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริหาร และกําหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
สํา หรับ ปี 2554 โดยพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ ความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร บั มอบหมาย และเทีย บเคี ย งได้ก บั
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ขี นาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นาํ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี พจิ ารณาอนุมตั ดิ งั กล่าว
สําหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 1 ครัง้
โดยกรรมการเข ้าร่วมประชุมครบทุกคน
4.5 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยขอ้ มูลสารสนเทศที่สาํ คัญของบริษทั อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทัวไปที
่ ม่ คี วามสําคัญทีอ่ าจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ได้ โดยมอบหมายให้มหี น่ วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนในการ
สือ่ สารกับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ทวั ่ ไป และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ ง และสามารถดูได้จากเวปไซต์ของ
บริษทั ซึง่ ใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน
ข่าวบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั รายละเอียด
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น ซึง่ จะช่วยให้นกั ลงทุนสามารถติดตามข ้อมูลของบริษทั ได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น
 บริษทั ได้จดั ทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
แล ้วแต่โอกาสและความเหมาะสม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็ นประจําไตรมาสละ 1 ครัง้ และในกรณีหากันกั วิเคราะห์ประสงค์
ทีจ่ ะสอบถามข ้อมูลในเรื่องอืน่ เพิม่ เติม บริษทั ก็จะเชิญให้นกั วิเคราะห์เข ้ามาพบฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นกรณีๆ ไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. ร่ วมออกบูธนิทรรศการที่จดั ขึ้นเพื่อเผยแพร่ และให้ขอ้ มูลแก่ นกั ลงทุน เช่ น โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอืน่ ๆ
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หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมันในหลั
่
กการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษทั เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการจึงได้กาํ หนดหลักการกํากับกิจการทีด่ เี ป็ นนโยบายทีด่ เี ป็ นลายลักษณ์
อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับกิจการทีด่ ตี ่อไปนี้
 การคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่างๆ เช่น มีสทิ ธิเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า มีสทิ ธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรมต่อทุกฝ่ าย
 การเปิ ดเผยขอ้ มูลต่ อผู ถ้ ือหุน้ ผู ล้ งทุน ผู ม้ ีส่ วนได้ส่วนเสีย และผู เ้ กี่ยวขอ้ ง อย่ างถูกต้อง
เพียงพอ ทัว่ ถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวขอ้ งต่างๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเวปไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
 การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดู แลและการ
บริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของบริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ
 การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 การควบคุมและการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษทั
 การดําเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
5.2

โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน ซึง่ มีคุณสมบัตทิ ห่ี ลากหลาย ทัง้ ใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั รวมทัง้ การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการทีเ่ ข ้มแข็ง
 คณะกรรมการบริษทั คํานึงถึงการบริหารงานที่โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็ นสําคัญ
ดังนัน้ ประธานกรรมการของบริษทั จึงเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
 สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวิธกี ารทีเ่ ป็ นทางการและ
ยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็ นสําคัญ โดยปราศจากอิทธิพลของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี าํ นาจควบคุมหรือฝ่ ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหา
จะเป็ นผูส้ รรหาบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ ความสามารถ
ประสบการณ์ทาํ งาน ฯลฯ เพือ่ ให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษทั และ/หรือในคณะอนุ กรรมการต่างๆ และเมือ่ คัดเลือก
กรรมการทีเ่ หมาะสมได้แล ้ว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

 คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้จ ัด ให้มี ก ารเปิ ดเผยรายชื่ อ ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และ
คณะอนุ กรรมการ โดยเปิ ดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตําแหน่ง อายุ ประวัตกิ ารศึกษา สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ประสบการณ์
ทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร โดยได้เปิ ดเผยไวผ้ ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั
5.3

ภาวะผูน้ ํ าและวิสยั ทัศน์
 คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์
สู งสุดของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม คณะกรรมการบริษทั จึงจัดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่าย
บริหารชัดเจน โดยฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูห้ าข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ
 คณะกรรมการบริษทั มุง่ หวังทีจ่ ะให้กิจการของบริษทั มีความมันคง
่ และมีความสําเร็จทางธุรกิจ
ที่ยงั ่ ยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ ายบริหารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ มที่
เปลีย่ นแปลงไป รวมถึงกําหนดเป้ าหมาย แผนธุ รกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุด และ
ความมันคงในระยะยาวของบริ
่
ษทั และของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนทําหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝ่ ายบริหาร
ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 คณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุ นให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษทั จึงได้เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขัน้ ตอนการ
อนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอํานาจหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจนระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผูบ้ ริหารและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจ
และสามารถตรวจสอบซึง่ กันได้อย่างอิสระ
5.4

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันที่อาจก่ อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และฝ่ ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซือ่ สัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมผี ล และเป็ นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิ ดเผยขอ้ มูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยยึดถือการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทัง้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของของการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันนัน้
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
กับบริษทั ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่ วมในการ
พิ จ ารณารายการ และกํา หนดให้ค ณะกรรมการตรวจสอบร่ ว มพิ จ ารณาและให้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ความจํา เป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการทีน่ าํ เสนอนัน้ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ตลอดจนให้มกี ารเปิ ดเผยขอ้ มูลการทํารายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ ในรายงานประจําปี
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8. การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

5.5

จริยธรรมทางธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of
Conduct) เพือ่ ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ
และเคร่งครัด โดยครอบคลุมทัง้ ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์และสุจริต การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่า
เทียมและเป็ นธรรม การป้ องกันการละเมิดต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้
ข้อมูลในทางที่ผดิ ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนี้
 คณะกรรมการบริษทั จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการ การดําเนินการของฝ่ ายบริหาร และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ยึดมัน่ อยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี
นอกเหนือจากระเบียบข ้อบังคับของบริษทั และกรอบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
5.6

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษทั มีกรรมการจํานวนทัง้ สิ้น 11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารดังนี้.กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร
จํานวน 4 คน (ร้อยละ 35)
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 7 คน (ร้อยละ 65)
5.7

การรวมหรือแยกตําแหน่ งเพือ่ การถ่วงดุลอํานาจการบริหารงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั กํา หนดแบ่ ง แยกขอบเขต อํา นาจหน้า ที่ และความรับ ผิด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน รวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร เพือ่ ป้ องกันไม่ให้
ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด และสามารถทีจ่ ะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้
5.8

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
 ในรอบปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้ทาํ หน้าทีใ่ นการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่
สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทัง้ กํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล ้วนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้แลว้ และได้
เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เขา้ ใหม่ และดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรับกรรมการ
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ผูบ้ ริหาร และพนักงานเดิม เพือ่ ให้เขา้ ใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล ้ชิด
 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดงั กล่าว ซึ่งมีความอิสระต่ อการปฏิบตั ิหน้าที่ และได้มกี าร
ทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.9

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริ ษ ทั จะจัด ให้มีก ารประชุ ม คณะกรรมการไม่ น อ้ ยกว่ า ปี ล ะ 4 ครัง้ และ
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามขอ้ บังคับของบริษทั พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
และจัดให้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทม่ี เี หตุผลพิเศษ
 ก่ อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ใน 2554 นัน้ ในช่ วงเดือนธันวาคม 2553 เลขานุ การ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุมประจําปี เพือ่ ให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี ทัง้ นี้
เพือ่ ให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
 ในการกําหนดจํานวนครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุมประจําปี
พร้อมระบุเรื่องทีต่ อ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ทีต่ อ้ งพิจารณา
ในการประชุมแต่ละครัง้ ล่วงหน้า เช่น การจัดประชุมในเดือนมีนาคมเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี และกําหนดวาระการ
ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ของบริษทั , การจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม
สิงหาคม และธันวาคม เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงการจัดประชุมในเดือนธันวาคม
เพือ่ พิจารณางบประมาณประจําปี ของบริษทั เป็ นต้น
 ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ในปี 2554 เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ส่งเอกสารประชุม
ให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลีย่ 7 วันก่อนการประชุม และได้มกี ารจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
 การจัดประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น และมีเลขานุการคณะกรรมการ
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และขอ้ เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย
เพือ่ ให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข ้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
 ในการประชุม คณะกรรมการบริษ ทั แต่ ล ะครัง้ ประธานกรรมการจะใช้เ วลาในการประชุม
ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ซึง่ เป็ นเวลาเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะนําเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสําคัญ
กันได้อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ทัง้ นี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่
ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามเพิม่ เติมหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครัง้
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5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํา “แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ทําการพิจารณาเป็ นรายบุคคล เพือ่ พิจารณาผลงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานให้ดขี ้นึ
5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนซึง่ เป็ นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแลว้
ว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
5.12 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและให้
ความรูแ้ ก่กรรมการทีเ่ กี่ยวข ้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554
สรุปมีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 9 คน ทีไ่ ด้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ
Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล ้ว
 เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มเี อกสารคู่มอื กรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้อ มูล ประวัติ การถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ การเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ เป็ น ต้น โดยจะจัด ส่ ง ให้ทุก ครัง้ ที่มีก าร
เปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทํารายงานเพือ่ ทราบเป็ นประจํา
ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผูส้ บื ทอด
งานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ไว้แล ้ว
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างสําหรับการพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานเป็ นประจําทุกปี ถงึ สิง่ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กบั แผนการสืบทอดงาน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบตั ิการ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซ่งึ
ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในส่วนต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กร
และสภาพแวดล ้อม, การบริหารความเสีย่ ง, การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม ซึง่ รวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ สนับสนุ นระบบการ
ตัดสินใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และการกําหนดวงเงินอนุ มตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกําหนด
ระเบียบวิธีปฏิบตั ขิ องพนักงานแต่ละสายงานไวอ้ ย่างชัดเจน การกําหนดกรอบปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการ
ควบคุมและขัน้ ตอนในการทํารายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปซึ
่ ง่ ผูส้ อบบัญชีมอี สิ ระในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
บริษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ ทําหน้าทีต่ รวจสอบทัง้ ในด้านการเงิน การดําเนินงาน และในด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการและดําเนินธุ รกิจของบริษทั เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมสําคัญของบริษทั ได้ดาํ เนินการตาม
แนวทางที่กาํ หนดและมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 11 ครัง้ เพือ่ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและพิจารณา
รายงานการเปิ ดเผยขอ้ มูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และติดตามรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในด้านต่างๆ
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายในเรื่องจริยธรรมโดยทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ ในการใช้
ขอ้ มูลภายในที่มสี าระสําคัญของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื รวมถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยมีวธิ กี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ประโยชน์เพือ่ ส่วนตนหรือผูอ้ น่ื ดังนี้
1. ดําเนินการแจ้งให้ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เขา้ ใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผูบ้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึง
ข้อมูลงบการเงินของบริษทั ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลีย่ งหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ก่อนทีง่ บการเงินหรือขอ้ มูลภายใน
นัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ทัง้ นี้ บริษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรับกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ปัจจุบนั บริษทั ไม่มขี ้อพิพาทด้านแรงงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั มีนโยบายจัดให้มกี ารอบรมภายในให้กบั พนักงานของบริษทั เพือ่ พัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้ โดยเรียนรู ้
จากการปฏิบตั จิ ริง และจากคําแนะนําของผูม้ ปี ระสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมและ
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่ เสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราทีเ่ หมาะสม เพือ่ จูงใจ
และรักษาให้พนักงานทํางานกับบริษทั ในระยะยาว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คือ ในกรณีปกติทบี ริษทั ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุน
เพิม่ หรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั อาจจะกําหนดให้บริษทั
จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจําเป็ นของบริษทั เช่น กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อน่ื ใดทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั เป็ นต้น
การควบคุมภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจําปี 2554 ฉบับลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2555 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทัง้ นี้แบบประเมินดังกล่าวได้นาํ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 แล ้ว
การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษทั ได้พจิ ารณาทัง้ หมด 5 ส่วนด้วยกัน
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม, ส่วนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง, ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
บริหาร, ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้ มูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอแล ้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ฝ่ายจัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพือ่ เสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจําปี 2554 แลว้
มีสาระสําคัญทัง้ 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
- คณะกรรมการได้มกี ารกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจของบริษทั เป็ น
ประจําทุกปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่ วยธุ รกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจในแต่ละปี ท่ี
สอดคลอ้ งกับ Mission และ Vision ของบริษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ เพือ่ ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงาน
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ทราบและนําไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวทางบริษทั จัดให้มกี าร
ติดตามผลเดือนละครัง้ เพือ่ รายงานความคืบหน้าและปัญหาทีเ่ กิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลีย่ นแผนการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในช่ ว งระหว่า งดํา เนิ น การให้ส อดคล อ้ งกับ สถานการณ์ใ นขณะนัน้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ เ รื่อ งดัง กล่า วได้นํา เสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
- คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ว่าฝ่ ายบริหารได้
จัดทําอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบนั
ขอ้ มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในที่มผี ลต่อธุรกิจ อีกทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านพนักงานในบริษทั แลว้ ว่ามีความรูแ้ ละความสามารถที่จะปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถงึ การให้ส่งิ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่ พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคลอ้ งต่ อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ มอื่นๆ
รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มหี น่วยงานทําหน้าทีค่ อยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็ นประจํา
- บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและหน่ วยงานต่างๆ ทีช่ ดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน และ
ในแต่ ละปี จะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่ วยงานว่ายังคงสอดคลอ้ งเหมาะสมกับสิ่งแวดลอ้ มต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ เพือ่ ให้มกี ารดําเนินงานทีม่ ปี ระสินธิภาพ โดยสํานักงานใหญ่กรุงเทพฯหรือทีเ่ รียกว่า Support center ได้จดั แบ่งโครงสร้าง
เป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุ นงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทัง้ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่าย
บริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษทั มีข ้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ทีเ่ ป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลทีด่ ี โดยใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน
- บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไปที่รดั กุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้ องกันการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั งิ าน มีอยู่ในรูปแบบคู่มอื ปฏิบตั กิ าร (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั งิ าน (Business process flow) ทัง้ นี้
บริษทั ได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทําการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษทั อย่าง
สมํา่ เสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็ นเครื่องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริต
- ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เนื่องจากบริษทั ประกอบธุ รกิจด้านการบริการจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั งิ านในเรื่องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทีใ่ ช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ ไปจากวิธีการดําเนินงาน
ธุรกิจตามปกติ และมุ่งมันที
่ ่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกัน เป็ นธรรม เปิ ดเผย
และโปร่งใส

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง
- บริษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่ างสมํา่ เสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปจั จัย ทัง้
ภายนอกและภายในและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษทั จะรีบดําเนินการจัดการและบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- บริษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้ปจั จัยทีเ่ ป็ นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ได้ระบุ
ไว้นนั้ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็ นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แลว้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั
- บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการให้มกี ารประเมินการควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการใน
การตรวจติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ งแล ้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ ลดความเสีย่ งอันจะ
เกิดความสูญเสียต่อองค์กร
- บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน
หรือตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆในการสื่อสารและทําความเขา้ ใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพือ่ รับทราบและ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว้ นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสีย่ งให้มี
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสีย่ งทีต่ อ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้นใน
การลดความเสีย่ งเหล่านัน้ เพือ่ ให้บริษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
- บริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งที่
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวขอ้ งกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อ
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการทุกเดือน
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
- บริษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- บริษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (1) หน้าทีอ่ นุ มตั ิ (2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและขอ้ มูล
สารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มกี ารจัด
Work Flow ทีแ่ สดงถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
- บริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน และได้กาํ หนดไว้เป็ น
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในทําหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษทั ห้ามมิให้ผูม้ ี
ส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ในการตัดสินใจอนุ มตั ธิ ุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทั
ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็ นสําคัญ และกรณีเป็ นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล ้วแต่กรณี
- บริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามสัญญาในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ่เี กียวข้องในลักษณะที่มผี ล
ผูกพันบริษทั ในระยะยาว และข ้อตกลงดังกล่าวทีม่ ผี ลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
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- บริษทั ได้มกี ารติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างสมํา่ เสมอ ในกรณีทบ่ี ริษทั มีเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย โดยบริษทั ได้ส่งให้กรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ย่อย ส่วนบริษทั ร่วมบริษทั ได้ส่งตัวแทน
เข ้าไปเป็ นกรรมการเจ้าหนี้เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั
- บริษทั ได้มมี าตรการทีจ่ ะให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เพือ่ ลดความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โดยบริษทั มีการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่ วยงานราชการ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุ รกิจของบริษทั ประกาศใช้ และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษทั
ตลอดจนจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
- บริษ ทั ไม่เ คยมีก ารกระทํา ที่ฝ่ าฝื น กฎหมาย โดยฝ่ ายบริห ารสนับ สนุ น ให้บ ริษ ทั ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ตาม
กฎหมายทีก่ าํ หนด
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
- บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สาํ คัญ เพื่อให้
คณะกรรมการใช้เป็ นขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิม่ เติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษทั ก็จะจัด
ให้มขี ้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ แจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุมมีการ
ใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีเ่ ตรียมไวก้ ็จะให้หน่วยงานหรือผูท้ เ่ี กียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการประชุม
เพือ่ ให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
- บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบั กรรมการบริษทั ทุกครัง้ ที่มกี ารประชุม เพือ่ เป็ นการให้ขอ้ มูล
แก่กรรมการบริษทั โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญ
รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษทั รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
ประชุมครัง้ ถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้แก้ไขหรือเพิม่ เติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้
อย่างอิสระ
- บริษทั ได้จดั เตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็ น
สัดส่วน ส่วนในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทําธุรกรรมหนึ่งนัน้ บริษทั จะเร่งดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
- บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั
ได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปัจจุบนั ที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
- บริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปี เพือ่ ขออนุ มตั กิ บั คณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ าย
บริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่าง
สมํา่ เสมอและต่อเนื่อง เพือ่ ให้บริษทั ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
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- บริษทั กําหนดให้แต่ละหน่ วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริหาร เพือ่ รายงานความ
คืบหน้าและดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ บรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เป็ นการลดและกระจายความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ ซึง่ บริษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั งิ านให้สอดคลอ้ งกับสภาพแวดลอ้ ม และ
ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ากระทบต่อเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างเหมาะสม
- ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั ทัง้ นี้บริษทั มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ทําหน้าทีใ่ นการให้ความเชื่อมันถึ
่ งการควบคุมภายในของ
บริษทั อย่างสมํา่ เสมอว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทัง้ ภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ นอกจากนี้ยงั รวมถึงการให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่ วยงานต่างๆด้านการควบคุมภายใน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทัง้ นี้จะมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิจารณาและรับทราบความเคลือ่ นไหวของการควบคุมภายในอย่างสมํา่ เสมอ
- บริษทั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ น
ประจํา ทุ ก เดือ น รวมถึง รายงานผลเชิง เสนอแนะต่ อ ผู บ้ ริ ห ารในการปรับ หรื อ เพิ่ม เติม การควบคุ ม ภายในให้เ หมาะสมต่ อ
สภาพแวดล ้อมของการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
- บริษทั มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พจิ ารณาถึงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญทุกครัง้ โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ แก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุกเดือน อีก
ทัง้ ยังได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอ
- หน่ วยงานที่ได้รบั มอบหมายหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้า
ในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีม่ สี าระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา
ทุกเดือน
- ฝ่ ายบริหารของบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ
การตัดสินใจดําเนินการในเรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการทุจริต หรือการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสทิ ธิ์และสามารถขอให้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยนอกจากฝ่ าย
บริหารของบริษทั ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุ ริต การปฏิบตั ิงานทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

10. รายการระหว่างกัน
10.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2554 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม่ เติม)
บุคคล/ นิ ตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บมจ.สยามฟิ วเจอร์

บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้
ทางตรงอยู่รอ้ ยละ 24.46

รายได้

ดีเวลอปเมนท์

เงินปันผลรับ

ล้านบาท
ปี 2554

ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
เป็ นรายการทีเ่ กิดจากเงินลงทุน

35.41

ค่าใช้จ่าย

บจ.รัชโยธิน อเวนิว

1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค

44.1

2. ค่าเช่าอุปกรณ์

3.07

เป็ นการเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลง่ิ โดยประกอบด้วย
สาขาฉะเชิงเทรา สาขาทองหล่อ สาขาปิ ย
รมณ์ และสาขาเอสพลานาด ซึง่ ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

1.01

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อน่ื

15.79

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจํา

5.52

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

0.52

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

3.57

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้
ทางตรงอยู่รอ้ ยละ 50
และถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบ
มจ. สยามฟิ วเจอร์

รายได้
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

219

เป็ นรายการทีเ่ กิดจากเงินลงทุน

9.03

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษทั ร่วม
ของบริษทั ฯ ) ในอัตราร้อย
ละ 12.23

เจ้าหนี้อน่ื

0.34

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมสิทธิ
การเช่า
อสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์

บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
ทางตรงอยู่รอ้ ยละ 33.00

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

รายได้
1. รายได้ค่าบริหารจัดการ
และค่าตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

36.89

2. รายได้ค่าสาธารณูปโภค

23.74

3. เงินปันผลรับ

79.5

เป็ นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ เป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคา
ตลาดซึง่ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้
เป็ นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคทีบ่ ริษทั
ฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึง่ เป็ นรายการ
ปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาดซึง่ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
เป็ นรายการทีเ่ กิดจากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าและค่าบริการ

125.56

2.ค่าสนับสนุนธุรกิจ
3.ต้นทุนค่าโฆษณา
ลูกหนี้การค้า

0.81
5.46
7.44

เป็ นการเช่าพื้นทีเ่ พือ่ ดําเนินธุรกิจโรง
ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลง่ิ ภายใต้พ้นิ ทีก่ าร
บริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึง่ เป็ นรายการ
ปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาดซึง่ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อน่ื

4.43

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจํา

3.46

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

9.74

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

0.05

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้าจากการให้
เช่าทีด่ นิ (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่
หมุนเวียนอืน่ ")
เงินมัดจํา (รวมอยู่ใน"หนี้
ไม่หมุนเวียนอืน่ ")

30.2

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

120

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

20.21

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน (รวมอยู่ใน
"เงินกูร้ ะยะยาวจาก
สถาบันการเงิน")

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
ทางตรงอยู่รอ้ ยละ 40.00

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

รายได้
เงินปันผลรับ

6.2

เป็ นรายการทีเ่ กิดจากเงินลงทุน

ลูกหนี้การค้า

0.84

ลูกหนี้อน่ื

1.16

ลูกหนี้เกิดจากบจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ขายตัว๋
ภาพยนตร์ให้เมเจอร์ฯ และยังไม่ได้เรียกเก็บ
เงินคืน
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

4.56

ลูกหนี้อน่ื

เอนเตอร์เทนเมนท์

กิจการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ฯ ถือ
หุน้ ทางตรงร้อยละ 49.00

เงินทีบ่ ริษทั ฯ ขายตัวให้
๋ และรอทําคืนในเดือน
ถัดไป
29.67 เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง

กิจการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ฯ ถือ
หุน้ ทางตรงร้อยละ 44.99

รายได้
1. ค่าบริหารจัดการ

0.48

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

2. รายได้ค่าเช่าและบริการ

0.68

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

3. ดอกเบี้ยรับ

0.21

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้การค้า

0.75

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อน่ื

0.21

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

0.34

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

รายได้
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค

24.69

ลูกหนี้การค้า

3.85

เป็ นการให้เช่าพื้นทีใ่ นอาคารของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน
สุขมุ วิท รังสิต สําโรง และเมโทรโพลิส เป็ น
รายการปกติทางการค้า และเป็ นราคาตลาด
ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อน่ื

0.74

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

1.82

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

0.21

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

0.58

บจ.พีวอี าร์ บลูโอ

บริษทั แมคไทย จํากัด

บริษทั ทีค่ ุณวิชา
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้ ร้อยละ
100

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

บจ.เวลแอด

บริษทั ทีค่ ุณวิชา และคุณภารดี
พูลวรลักษณ์ ถือหุน้ ร่วมกัน

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์

บริษทั ทีบ่ ดิ า
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
หุน้

ถือ

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)
18.6

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

5.24

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

23.4

เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตรา
เดือนละ 1.95 ล้านบาท โดยมีอายุของ
สัญญา เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาทีต่ กลงกันตามที่
กําหนดในสัญญา เป็ นการคิด
ค่าตอบแทนอยู่ทไ่ี ม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้ ซึง่ ตํา่ กว่าเมือ่ เทียบกับประธาน
บริหารของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าตํา่ กว่า
ทัง้ นี้คุณวิชาไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอืน่ ใด

รายได้
1. รายได้ค่าบริหารจัดการ

4.8

รายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 4 แสน
บาท เป็ นค่าบริหารศูนย์ของสาขาปิ่ นเกล้า
ในส่วนของบิดาคุณวิชา เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึง่ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์

21.6

เงินมัดจํา

2.5

ค่าเช่าอุปกรณ์อตั ราเดือนละ 1.8 ล้านบาท
เป็ นการเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํ นวน
8 โรง โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่
31 มกราคม 2560 ซึง่ ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด เทียบได้
กับราคาอุปกรณ์โดยรวมของโรง
ภาพยนตร์ทงั้ หมดของเซ็นทรัล สาขาปิ่ น
เกล้า ซึง่ มีโรงภาพยนตร์ อีจวี ี
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่า
ทีด่ นิ (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่
หมุนเวียนอืน่ ")
เงินมัดจํา (รวมอยู่ใน"หนี้ไม่
หมุนเวียนอืน่ ")
ค่าบริการทีป่ รึกษา

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บจ.เพชรปิ่ นเกล้า

บจ. รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

บจ.พีวอี าร์ ลิมเิ ต็ด

บริษทั ทีบ่ ดิ า
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
หุน้

ถือ

บริษทั ที่
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค

29.72

ลูกหนี้อน่ื

1.47

เป็ นการเช่าพื้นทีแ่ ละบริการส่วนกลางเพือ่
ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่ นเกล้า
โดยมีค่าเช่า 800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม.
โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 ซึง่ ได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เป็ นราคาตลาดของเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินมัดจําค้างรับ

2.5

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

0.7

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้อน่ื

1.83

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค

18.71

2. ค่าใช้จ่ายอืน่

4.62

เป็ นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซนี ี
เพล็กซ์ (ปิ่ นเกล ้า) ซึง่ ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล้า
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เจ้าหนี้การค้า

0.58

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

1.18

0.64

เป็ นค่าบริการสาธารณูปโภคสําหรับการ
เช่าพื้นทีเ่ พือ่ สําหรับสํานักงานของบริษทั
ฯ ในบริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึง่ ได้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด
เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

ลูกหนี้อน่ื
รายได้

8.5

เป็ นรายการทีเ่ กิดการดําเนินธุรกิจปกติ

เงินปันผลรับ

7.59

เป็ นรายการทีเ่ กิดจากเงินลงทุน

บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าสาธารณูปโภค
ทางอ้อมผ่านบมจ.สยามฟิ ว
เจอร์ดเี วลอปเมนท์ ร้อยละ
12.23 และถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อย
ละ 49.96
2.ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางตรง
ร้อยละ 9.87%

10.2 นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันประเภทค่าบริหารงานเป็ นรายการทีม่ ลี กั ษณะตามปกติธุรกิจทัว่ ไป และมีนโยบายการทํารายการระหว่าง
กันเป็ นไปตามสัญญา
รายการระหว่างกันทุกรายการจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ความโปร่งใสในการดําเนินการ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

10.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนัน้ เป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั ฯ โดยผูต้ รวจสอบบัญชีมคี วามเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึ้นระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อยตามทีป่ รากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเป็ นรายการทีเ่ กิดขึ้นตามปกติธุรกิจ
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่ อย กับบริษทั ย่ อยและ/หรือบริษทั ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าเป็ นรายการจําเป็ นตามปกติธุรกิจทัวไป
่ และเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
10.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษทั ฯ จะจัดให้มี
การทําสัญญาเพือ่ กําหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน เพือ่ ให้ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีท่มี รี ายการระหว่างกันทีม่ สี าระสําคัญ บริษทั ฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม
โดยกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
10.5 รายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยขอ้ มูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้กูย้ ืมหรือคํา้ ประกันเงินกูแ้ ก่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้หากมีรายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะได้ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
11.1 งบการเงิน
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีงวดปี 2554
รายงานของผู ส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย โดยนายพิสิฐ ทางธนกุล จากบริษทั ไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ให้ความเห็นว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ของบริษทั เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข ้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอ่นื จากสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึง่ ได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มเี งือ่ นไขตาม
รายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรบั รองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบ ตั ิ ง านเพื่อ ให้ไ ด้ค วามเชื่ อ มัน่ อย่ า งมีเ หตุ ผ ลว่ า งบการเงิน แสดงข อ้ มูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น สาระสํา คัญ หรื อ ไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยขอ้ มูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทก่ี ิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งผูบ้ ริหาร
เป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ข ้อสรุปทีเ่ ป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุดวันเดียวกันของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยและของเฉพาะ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ )ี
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายทีเ่ หมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสมํา่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยขอ้ มูล
สําคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละดํารงรักษาไว้ซึง่ ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนใจได้
ั ่ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข ้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดํารงรักษาไว้ซง่ึ
ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
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ในการนี้คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นถึงรายงานทีเ่ กี่ยวโยง หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กนั ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว ้ในรายงานประจําปี น้ ีแล ้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2554
11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบดุล

2553

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให ้กูย้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวขอ้ งกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีถ่ งึ กําหนดภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํา้ ประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินให ้กูย้ มื ระยะยาวแก่บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวขอ้ งกัน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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202,163,428
48,526,268
967,073,390
134,615,650
10,772,709
35,105,240
157,172,079
1,555,428,764

460,800,247
50,595,828
1,090,004,044
153,850,831
17,799,723
34,657,257
184,660,948
1,992,368,878

278,094,853
5,921,874
10,470,237
55,867,666
2,205,262,747
61,248,911
14,288,197
5,406,004,733
338,408,261
418,346,511
589,982,152
81,058,120
9,464,954,262
11,020,383,026

177,457,846
5,989,137
12,381,352
38,788,773
1,977,166,901
113,228,869
10,695,183
5,180,795,378
342,112,936
424,759,957
555,324,895
156,765,502
8,995,466,729
10,987,835,607
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งบดุล

2553

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ ้าหนี้การค้าและเจ ้าหนี้อน่ื
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข ้องกัน
ภาษีเงินได ้ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข ้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
งบดุล
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจํานวน 906,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชําระแล ้วเต็มมูลค่า
หุ ้นสามัญจํานวน 881,897,219 หุ ้น
มูลค่าทีต่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนเกินทุน - หุ ้นทุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล ้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพือ่ หุ ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได ้จัดสรร
หัก หุ ้นทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
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497,380,063
1,177,589,125
158,703,618
64,252,757
117,812,831
2,015,738,394

473,121,537
1,260,879,916
1,546,393,362
82,854,356
142,112,152
3,505,361,323

2,434,191,175
440,126,829
456,814,938
3,331,132,942
5,346,871,336
2553

967,003,723
16,532,500
442,522,322
1,426,058,545
4,931,419,868
2554

906,000,000

906,000,000

881,897,219
3,839,673,605
-

881,897,219
3,839,673,605
288,424,625

90,600,000
267,920,095
780,529,813
(267,920,095)
(56,289,327)
5,536,411,310
137,100,380
5,673,511,690
6,170,891,753

90,600,000
928,699,746
(129,755,466)
5,899,539,729
156,876,010
6,056,415,739
6,529,537,276
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งบกําไรขาดทุน

2553

รายได้
รายได ้จากการให ้บริการ
รายได ้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนการให ้บริการ
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กําไรขัน้ ต้น
รายได ้อืน่
ค่าใชจ้ ่ายในการขาย
ค่าใชจ้ ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได ้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นขัน้ พื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใชไ้ ปใน)ได ้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไ้ ปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
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4,476,388,018
1,544,695,770
6,021,083,788

5,083,484,304
1,664,643,522
6,748,127,826

(2,996,908,059)
(947,602,108)
(3,944,510,167)
2,076,573,621
142,843,453
(389,593,933)
(1,117,249,481)
(138,411,197)
328,288,516
902,450,979
(125,644,223)
776,806,756
448,518,240
7%
761,988,752
14,818,004
776,806,756

(3,471,589,976)
(945,867,710)
(4,417,457,686)
2,330,670,140
137,918,693
(450,757,771)
(1,066,217,273)
(144,035,424)
212,332,032
1,019,910,397
(217,598,173)
802,312,224
589,980,192
9%
781,670,903
20,641,321
802,312,224

0.91
0.91

0.90
0.90

2553
1,504,591,878
(1,176,636,377)
(657,807,607)
(329,852,106)
532,015,534
202,163,428

2554
1,401,916,398
(263,997,597)
(879,281,982)
258,636,819
202,163,428
460,800,247
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
11.2.1 ภาพรวมของบริษทั
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ดําเนินธุ รกิจหลักใน 5 กลุ่มธุ รกิจ คือ กลุ่มธุ รกิจ
โรงภาพยนตร์ กลุ่มธุ รกิจโบว์ล่งิ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง กลุ่มธุ รกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ กลุ่มธุ รกิจสื่อโฆษณา และ
กลุม่ ธุรกิจจัดจําหน่ายวีซดี ี ดีวดี ี บลูเรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
จากการเพิม่ สาขาในปี 2554 อีกจํานวน 4 สาขา ประกอบกับกระบวนการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้
ณ วันสิ้นปี 2554 บริษทั ฯบริหารโรงภาพยนตร์อยู่ทงั้ หมด 383 โรง ให้บริการได้กว่า 93,800 ที่นงั ่ โบว์ล่งิ 480 เลน ห้องคารา
โอเกะ 324 ห้อง และ ลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่อกี 2 แห่ง และพื้นทีใ่ ห้เช่ารวมทัง้ สิ้น 54,507 ตารางเมตร
สําหรับกลุ่มธุ รกิจจัดจําหน่ ายภาพยนตร์นนั้ จากการที่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างการจัดการเมื่อปี 2552 เพื่อให้
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสู งสุด ทําให้เกิดกระบวนการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ท่ีสมบูรณ์ข้ นึ ตัง้ แต่ การนําภาพยนตร์เขา้
โรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ในรูปแบบของ วีซดี ี ดีวดี ี บลูเรย์ ทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บมจ.
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ ท์ (MPIC) ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เอ็ม เตอร์ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึง่ เป็ นบริษทั
สร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นภายใต้ MPIC ด้วยนัน้ ทําให้เกิดบูรณาการทางธุรกิจทีค่ ่อนข้างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ทาํ ให้ทงั้ ผลประกอบการ
ของ MPIC แข็งแกร่งขึ้น แต่ยงั ช่วยเพิม่ ความสามารถในการทํากําไรให้กบั สายธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์
อีกด้วย
นอกเหนือจากธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินการแลว้ เพือ่ ให้บริษทั ฯเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงทีค่ รบวงจร บริษทั ฯยังถือ
หุน้ ในบริษทั ร่วม ได้แก่ บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ที่พฒั นาพื้นที่ให้เช่าในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ (CAWOW) ผูใ้ ห้บริการศู นย์ออกกําลังกายเชิงสันทนาการ และ บจ.ไทยทิกเก็ต
เมเจอร์ ทีใ่ ห้บริการเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผ่านทางระบบ Online Real-time นอกจากนี้ ในปี
2553 บริษทั ยังได้ร่วมทุนจัดตัง้ บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นอีกเพือ่ ดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศภาพยนตร์ และ
รายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์อกี ด้วย ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ความสนใจ และให้เกิดการชมภาพยนตร์มากขึ้น
นอกจากนี้บริษทั ฯยังได้ลงทุนใน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ (MJLF) อีกด้วย
ในเดือนมิถนุ ายน 2550 บริษทั ฯได้ตงั้ กองทุน MJLF ขึ้นเพือ่ ระดมทุนในการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดนิ และอาคารในโครงการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้ นบาท บริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของ
กองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ กําไรทีไ่ ด้มาจากการขายสินทรัพย์เขา้ กองทุน บริษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนน
รัตนาธิเบศร์ ต่อมาในปลายปี 2553 MJLF ยังได้เขา้ ลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแลว้ ได้เพิม่ ขึ้นเป็ น 3,300 ลา้ นบาท และบริษทั ยังได้ลงทุนเพิม่ และรักษาสัดส่วนการถือหุน้ อยู่ท่ี
ร้อยละ 33 เท่าเดิม
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้เข ้าถือหุน้ ใน บจ.พีวอี าร์ (PVR) ซึง่ เป็ นบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นํารายหนึ่งของประเทศอินเดีย พีวอี าร์เป็ นผูบ้ กุ เบิกการสร้างเครือข่าย
โรงภาพยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตัง้ แต่ปี 2540 ปัจจุบนั เครือข่ายของพีวอี าร์ ประกอบด้วย 162 โรง
ภาพยนตร์ 37 สาขาในประเทศอินเดีย ทัง้ นี้ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ PVR เริ่มต้นขึ้นตัง้ แต่ปี 2551 ซึง่ เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯ ได้ร่วมทุน
กับ PVR จัดตัง้ บจ.พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (PVR blu-O) ขึ้นเพือ่ ประกอบธุรกิจโบว์ลง่ิ ในประเทศอินเดีย ธุรกิจโบว์ลง่ิ
เป็ นธุรกิจเสริมทีด่ ี ทําให้ PVR เป็ นมากกว่าผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ลง่ิ
แนวบันเทิงนี้ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของสาขาแรก ดังนัน้ PVR blu-O จึงแผนมีจ่ ะ
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ขยายสาขาเพิม่ ขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถอื เป็ นโอกาสทองสําหรับบริษทั ฯ ใน
การเติบโตในต่างแดน ในตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง และใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว
ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในปี 2554
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 6,748 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2553 จํานวน 727 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 12
ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตที่ดขี ้นึ อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ เทียบอัตราการเติบโตในปี ก่อนหน้า เหตุผลหลักๆ คือ รายได้ของธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ เพิม่ ขึ้นจากภาพยนตร์ทม่ี รี ายได้สูงในปี น้ ี ได้แก่ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Transformer 3, Harry Potter and the
Deathly Hallows Part 2 , Fast Five, Twilight 4, Pirates of Caribbean 4, Mission Impossible 4 และภาพยนตร์ไทย
เรื่อง พระนเรศวร 3, พระนเรศวร 4, ลัดดาแลนด์, สุดเขตสเลดเป็ ด ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 21 ในขณะที่
ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยทีเ่ กิดขึ้นในไตรมาสที่ 4
สําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษทั ได้เช่าเครื่องฉายดิจติ อล จํานวนรวมทัง้ หมด 118 เครื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ทัง้ นี้เครื่องฉายดังกล่าวได้ทยอยเช่าเครื่องดิจติ อลดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็ นต้นมา เพือ่ รองรับระบบภาพและเสียง
ทีม่ คี ุณภาพมากขึ้น ทําให้บริษทั สามารถบริหารจัดการรายได้ให้เพิม่ สูงขึ้นจากการฉายภาพยนตร์ดว้ ยระบบดิจติ อลในรูปแบบ 2D
และ 3D รวมถึงการเปิ ดฉายภายพนตร์ในระบบ 4Dx ซึง่ มีแห่งเดียวทีโ่ รงภาพยนตร์ในสาขาพารากอนตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2554
ด้วยระบบการพัฒนาคุณภาพของภาพและเสียงในระบบดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการตอบรับจากลูกค้าอย่างเห็นได้ชดั ผลที่ได้ทาํ ให้
จํานวนลูกค้าเพิม่ สูงขึ้นรวมถึงราคาตัวที
๋ เ่ พิม่ ขึ้น
ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ได้ทาํ การตลาดเพือ่ จัดเก็บระบบฐานข้อมูลขอลูกค้าด้วยการออกบัตร M Gen ทําให้บริษทั มี
ฐานข้อมูลของลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดทํารายการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
นัน่ หมายความว่าบริษทั สามารถดําเนินการสือ่ สารกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในโรงภาพยนตร์
มากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
สําหรับต้นทุนการให้บริการและการขายทัง้ หมดในปี 2554 มีมลู ค่า 4,417 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 473
ลา้ นบาทหรือประมาณร้อยละ 16 มาจากต้นทุนภาพยนตร์ทส่ี ูงขึ้นเนื่องจากต้นทุน Film Hire ของภาพยนตร์เรื่อง พระนเรศวร
ภาค 3, 4 Captain America, MI 4, Piarate4, Transformer 3, Fast Five และHarry Potter7.2 ซึง่ มีตน้ ทุน Film Hire
เฉลีย่ อยู่ระดับที่ 52% - 55% อย่างไรก็ตาม บริษทั สามารถบริหารสัดส่วนของต้นทุนการให้บริการเมือ่ เทียบกับรายได้จากการ
ให้บริการ ให้อยู่ระดับทีส่ ูงขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 1% (ปี 2554 : 68%, ปี 2553 : 67%)
ส่วนค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิ้นในปี 2554 มีมลู ค่า 1,517 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2553 กล่าวคือร้อยละ 0.7
ในขณะที่รายได้มกี ารเติบโตในอัตราที่สูงมาก ทัง้ นี้บริษทั ได้ดาํ เนินนโยบายการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกๆ ด้าน แมจ้ ะได้รบั ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคงที่หรือพิเศษที่เกิดจากภาวะอุทกภัย จะเห็นได้จากบริษทั สามารถบริหารสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมือ่ เทียบกับรายได้รวม ให้อยู่ในระดับทีล่ ดลงประมาณ 3% (ปี 2554: 22%, ปี 2553: 25%)
สําหรับกําไรสุทธิในปี 2554 อยู่ท่ี 782 ล ้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2553 เพียงร้อยละ 3 เหตุผลหลักๆ คือ เกิดผลกระทบ
จากภาวะอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ทําให้รายได้หลักของบริษทั ทัง้ รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์ รายได้จากธุรกิจโฆษณา รายได้จาก
พื้นทีเ่ ช่าและบริการ รายได้จากโบว์ลลิง่ มีการเติบโตขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน จึงส่งผลกระทบให้กาํ ไรของบริษทั ในไตรมาสที่ 4
ลดลง ประกอบกับในไตรมาส 4 ปี 2553 MJLF ได้ระดมทุนเพิม่ เพือ่ เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัช
โยธิน จึงทําให้เกิดกําไรจากการขายสิทธิดงั กล่าวที่ บจ.รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม ส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมสูงขึ้นกว่าปกติ
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ฐานะทางการเงินของบริษทั ณ สิ้นปี 2554
สินทรัพย์
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 มูลค่า 10,988 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 32 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 0.3 เกิดจาก บริษทั มีเงินสดและลูกหนี้เพิม่ ขึ้นเนื่องจากการขายหุน้ สามัญซื้อคืนและรายได้ค่าโฆษณาทีเ่ พิม่ ขึ้น ประกอบกับ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึ้นในปี 2553 เนื่องจากการรับรูก้ าํ ไรจากการขายสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนัน้ ณ สิ้นปี 2554 มีอยู่จาํ นวน 461 ลา้ นบาท กระแสเงินสดสุทธิท่ไี ด้จาก
กิจกรรมดําเนินงานรวมทัง้ สิ้นจํานวน 1,402 ลา้ นบาท ส่วนเงินสดสุทธิท่ใี ช้ไปในกิจกรรมลงทุน 264 ลา้ นบาท ในขณะที่มเี งินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ท่ี 879 ล ้านบาท
หนี้ สิน
ในงบการเงินรวมประจําปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีหนี้สินรวมจํานวนประมาณ 4,932 ลา้ นบาท
เมือ่ เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมประจําปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งบริษทั มีหนี้สนิ จํานวนประมาณ 5,347 ลา้ นบาท
บริษทั มีหนี้สนิ ลดลงจํานวนประมาณ 416 ลา้ นบาท หรือประมาณร้อยละ 7.8 โดยหนี้สนิ รวมที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก บริษทั
ได้รบั ชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข ้องกันทัง้ จํานวนประมาณ 440 ล ้านบาท
สภาพคล่องและความสามารถในการทํากําไร
สภาพคล่องของบริษทั ฯ ณ สิ้นปี 2554 คิดเป็ น 0.57 เท่า เมือ่ เทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 0.77 เท่า ทัง้ นี้เกิดจาก
บริษทั มีภาระหนี้สนิ (หุน้ กู)้ ซึง่ จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถนุ ายน 2555 จํานวน 1,500 ล ้านบาท
ความสามารถในการทํากําไรลดลงจากปี 2553 เพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 แต่ถา้ พิจารณากําไรจากการประกอบ
ธุรกิจหลักโดยไม่รวมรายได้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า บริษทั จะมีอตั รส่วนของกําไรสุทธิต่อรายได้
รวมสูงขึ้นร้อยละ 2 (ปี 2554: 9%, ปี 2553: 7%)
11.3 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 3760 และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5339 แห่งสํานักงานบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้รบั ค่าตอบแทนในส่วนของผูส้ อบบัญชี ในปี 2554 จากบริษทั ฯ เป็ นเงิน จํานวน 6,100,000 บาท
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แลว้ ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ น่ื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล ้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทัง้ ของบริษทั
และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล ้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ซึง่ ครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแลว้ บริษทั ได้มอบหมาย
ให้นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุ ขถาวร เป็ นผู ล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้า ด้ว ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาว
กฤติญาณัฏฐ เตชะสุขถาวร กํากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล ้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

1. นางภารดี

ตําแหน่ง

พูลวรลักษณ์

ลายมือชื่อ

กรรมการ

………………………………………………………………

2. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

กรรมการ

………………………………………………………………

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

ผูร้ บั มอบอํานาจ นางสาวกฤติญาณัฏฐ เตชะสุขถาวร

ลายมือชื่อ

ผูอ้ าํ นวยการ
………………………………………………………………
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นายสมใจนึก
เองตระกูล

นายวิชา
พูลวรลักษณ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ /กรรมการ
อิสระ

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )
67

48

นางภารดี
พูลวรลักษณ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

48

นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

41

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ Upsala College, New
Jersey ,USA
ปริญญาโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA
Boston University, USA
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

35.00

2540-2543
2541-ปัจจุบนั

3.46

2546-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
การคลัง
อธิบดี กรมศุลกากร
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2545-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.02

ช่วงเวลา
2547-ปัจจุบนั
2543-2547

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
RCP - Role of
the Chairman
Program

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
กระทรวงการคลัง

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
DAP - Directors
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ Accreditation
บจ.แคลิฟอร์เนีย ฟิ ตเนส
Program

กระทรวงการคลัง
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

DCP - Director
Certification
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ Program
บมจ.แคลิฟอร์เนีย ฟิ ตเนส
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นายวิชยั
พูลวรลักษณ์

ตําแหน่ ง

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
49

นายอรรถสิทธิ์
ดํารงรัตน์

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

47

นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์

กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธุรกิจฟิ ลม์ ภาพยนตร์

55

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สู่ความเป็ นนายทีส่ มบูรณ์แบบ รุ่น 4 สถาบันการบริหาร
และจิตวิทยา
- CEO Development Institute
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั รุ่นที่
8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA
United State International University, USA
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
0.47

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2548 - ปัจจุบนั
2546-2547

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

2545-2547

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)

-ไม่ม-ี

พ.ย. 50 ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

0.09

2546-ปัจจุบนั
2538-2546

กรรมการ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจ
ฟิ ลม์ ภาพยนตร์

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
DCP - Director
Certification
Program

-ไม่ม-ี

DAP - Directors
Accreditation
Program

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นายชัย
จรุงธนาภิบาล

นายวัลลภ
ตัง้ ตรงจิตร

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
57

61

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยแช้ปแมน, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Sandiego University , USA

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
0.08

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ช่วงเวลา
2545-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2523-2540

0.02

2545-ปัจจุบนั
2538-2540

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
ACP - Audit
กรรมการ
Committee
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ Program
การเงิน
กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด
DCP - Director
Certification
Program
กรรมการอิสระ และกรรมการ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
FSD - Financial
ตรวจสอบ Co-ordinator
Statement for
บจ.รีเจนซี่
Director
DAP - Directors
Accreditation
Program
DCP - Director
Certification
Program
FND - Finance
for Non –
Finance
Directors

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายนฤนาท
รัตนะกนก

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

56

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

นางสาวกฤติญาณัฏฐ
เตชะสุขถาวร

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

48

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

นางจินดา
วรรธนะหทัย

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายงานบริหารพื้นทีเ่ ช่า

47

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

0.03

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2549-ปัจจุบนั
2530 - 2540
2527 - 2530

ตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน)
บงล. ซิต้ คี อร์ป จํากัด

พ.ค.2553 ปัจจุบนั
พ.ค.2553 ปัจจุบนั
มี.ค.2552 ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สาย
งานบริหารพื้นทีเ่ ช่า

บริษทั เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ กรุป้
จํากัด (มหาชน)
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
ACP - Audit
Committee
Program
FSD - Financial
Statement for
Director
DAP - Directors
Accreditation
Program
DCP - Director
Certification
Program
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตําแหน่ ง

นายเชษฐ มังคโลดม

ตําแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายสือ่ โฆษณา

อายุ
(ปี )
54

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

MBA Business Administration - California State
Polytechnic University, Pomona
BA - Accounting - Ramkhamhaeng University

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
มี.ค. 2552 ปัจจุบนั
ม.ค. 2546 –
พ.ย.2551

ตําแหน่ ง
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ าย
สือ่ โฆษณา
Managing Director

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
จํากัด (มหาชน)
Virgin BEC-Tero Radio
(Thailand) Ltd., Bangkok

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม
(IOD Program)
Certificate in
Computer
Programming Woodbury
University

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
่
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
บริ ษทั
รายชื่อ
คุณสมใจนึ ก เองตระกูล

เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้
/ x

บริ ษทั ย่อย
เมเจอร์
ซีนีแอด

เมเจอร์
พรอพเพอร์ต้ ี

เมเจอร์
เซอร์วสิ

อุดร
ไฟว์สตาร์

สยาม
ซีนีเพล็กซ์

เชียงใหม่
ซีนีเพล็กซ์

รัชโยธิน
เรียลตี้

รัชโยธิน
ซีนีมา่

เมเจอร์ โบว์ล
กรุ ป้

รัชโยธิน
แมเนจเมนท์

ไอ
แมกซ์

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณธนกร ปุลเิ วคินทร์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์

/

คุณชัย จรุ งธนาภิบาล

/

คุณวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร

/

คุณนฤนาท รัตนะกนก

/

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ**

/

คุณกิตกิ ร พุม่ สว่าง

/

/

/

/

/

/

คุณทศพร อังสุ วรังษี

/

คุณอรชัย ปุณณะนิ ธิ

/

คุณพรชัย อึ้งธนไพศาล

/

/

/

/

/

/

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
รายชื่อ

แปซิฟิค

อีจวี ี
มาร์เก็ตติ้ง เอ็นเตอร์เทนเมนท์

อีจวี ี

อีจวี ี

เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น

เอ็กซิบชิ น่ั

ไฟว์สตาร์

วิลเลจ เอ็กซิบชิ น่ั

/

/

/

/

x

x

x

x

คุณกิตกิ ร พุม่ สว่าง

/

/

/

/

คุณนุ สรา ปิ่ นแก้ว

/

/

/

/

คุณอนงค์ สุ ขวรรณ

/

คุณกฤติญาณัฏฐ เตชะสุ ขถาวร

/

/

/

/

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/

คุณธนกร ปุลเิ วคินทร์

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์
คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ิ ยะ

/

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริ หาร

/

กรรมการ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

แบบประเมินนี้ จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2554 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดซี ่ ึงเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของ
การเติบโตเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร และระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะ
หรื อปั จจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุ มภายในดําเนิ นไปได้ตามที่บริ ษัทมุ ง่ หวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุ มเพื่อ
ส่งเสริ มให้ทุกคนในบริ ษทั ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้ความสําคัญต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่อย่าง
ชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิท่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร การที่ฝ่ายบริ หารและบุคคลากรในองค์กรให้ความสําคัญต่อ
การควบคุมภายใน เป็ นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมการได้มกี ารกํากับดู แลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษัท เป็ นประจําทุ กปี
(Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุ รกิจจะนําเสนอเป้าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจในแต่ละปี ท่ สี อดคล้องกับ
Mission และ Vision ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและ
นําไปปฏิบตั ิให้บรรลุ เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจดังกล่าวทางบริ ษัทจัดให้มกี าร
ติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าและปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนิ นธุ รกิจในช่วงระหว่างดําเนิ นการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ เรื่ องดังกล่าวได้
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ

1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตัง้ เป้าหมายได้ดาํ เนิ นการอย่างรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มกี ารวิเคราะห์ถึงการให้ส่ ิงจู งใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงาน
ว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มกี ารจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู ่
การกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตัง้ เป้าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทําให้เกิดแรงจู งใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษัทว่า ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําอย่าง
รอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตัง้ อยูบ่ นพื้นฐาน ผลการดําเนิ นงานในอดีตถึงปั จจุบนั ข้อมูล
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในที่มผี ลต่อธุ รกิจ อีกทัง้ ได้พิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านพนักงานในบริ ษทั แล้วว่ามีความรู แ้ ละความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามเป้าหมายได้จริ ง โดยวิเคราะห์ถึงการให้ส่ ิงจูงใจ
หรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุ สมผลของบริ ษัท และสอดคล้องต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ รวมถึ งได้กาํ กับดู แลให้มหี น่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการดําเนิ นธุ รกิจดังกล่าวอยู เ่ ป็ น
ประจํา
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1.3 บริ ษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรที่ชว่ ยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริ ษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนิ นงาน และในแต่ละปี จะมี
การทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ เพื่อให้มี
การดําเนิ นงานที่มปี ระสินธิภาพ โดยสํานักงานใหญ่กรุ งเทพฯหรื อที่เรียกว่า Support center ได้จดั แบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ าย
ต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่ งทําหน้าที่สนับสนุ นงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทัง้ ที่อยู ใ่ นพื้นที่กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่าย
บริ หารสามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝืน
หรื อไม่
 มี

 ไม่มี

บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุ มถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และคูค่ า้ ของบริ ษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ มี กี ารฝ่ าฝืนไว้อย่างชัดเจน

1.5 บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมมีการควบคุ มภายในเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริ ต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยูใ่ น
รู ปแบบคู ม่ ือปฏิบตั ิการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทัง้ นี้บริ ษัทได้มกี าร
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทําการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างคุ ม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุ ดและ
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและป้องกันการทุจริ ต

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ใน
ระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้คาํ นึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู ค่ า้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว เนื่ องจากบริ ษัทประกอบธุ รกิจด้านการบริ การจึ งให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธี
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ปฏิ บ ตั ิงานในเรื่ องความเป็ น ธรรมต่อคู ค่ า้ ที่ใ ช้ก บั คู ค่ า้ ทุ กรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลื อกปฏิ บ ตั ิท่ ผี ิดไปจากวิธีการ
ดําเนิ นงานธุ รกิจตามปกติ และมุง่ มัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผู ม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ิท่ เี ท่าเทียมกัน เป็ น
ธรรม เปิ ดเผย และโปร่งใส
ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุ รกิจของบริ ษัทย่อมดําเนิ นการอยูท่ า่ มกลางความเสี่ยงทางธุ รกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู บ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทําให้
ระบบงานไม่ส ามารถรองรับ ได้ หรื อ การกํา กับ ดู แ ลไม่ท่วั ถึ ง เป็ น ต้น และปั จ จัย ภายนอก เช่น การเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้า ทําให้มผี ลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุ น้ ี การที่จะนําพาให้
บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องดําเนิ นการต่อไปนี้อย่างสมํ่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริ ษัทประสบอยู ่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of
risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทัง้
ที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้มกี ารติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ทัง้ ภายนอกและภายใน
และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริ ษัทจะรี บดําเนิ นการจัดการและบริ หารความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง
2.2 บริ ษทั ได้มกี ารวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุ การณ์ท่ จี ะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ยงที่บริ ษัทได้ระบุ ไว้นั้นเกิดขึ้น
เพื่อให้เป็ นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริ หารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
2.3 บริ ษทั กําหนดให้มมี าตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ เี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้กาํ หนดมาตรการให้มกี ารประเมินการควบคุ มความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจ
ติดตามเหตุการณ์ท่ เี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะ
เกิดความสู ญเสียต่อองค์กร
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2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้มกี ารจัดประชุ มผู บ้ ริ หารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปั ญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรื อตามกรณี
ฉุ กเฉิ นที่เกิดขึ้น และมีชอ่ งทางต่างๆในการสื่อสารและทําความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตาม
มาตรการบริ หารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ยังกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุ การณ์และปั จจัยความเสี่ยงให้มี
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตอ้ งดําเนิ น การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริ ษทั ดําเนิ นการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2.5 บริ ษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผู บ้ ริ หารและ
คณะกรรมการทุกเดือน
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริ หาร
กําหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุ มตั ริ ายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ อี าจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุ รกรรมกับผู ถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผู บ้ ริ หาร หรื อผู ท้ ่ เี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธกี ารเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ขิ องฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมต่อการบริ หาร และการปฏิ บตั ิงานในปั จจุ บนั มากขึ้น พร้อมกันนี้
พนักงานทุกคนก็รบั ทราบอํานาจดําเนิ นการของฝ่ ายบริ หารด้วย
3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุ มตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านที่กล่าวข้างต้นออกจากกันอย่างชัดเจน และเด็ดขาด โดย
หน่วยงานต่างๆของบริ ษัทมีกรอบอํานาจอนุ มตั ิท่ แี ตกต่างกัน ส่วนหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีแลข้อมู ลสารสนเทศ
(รวมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ) และการจัดเก็บ การดูแลรักษาทรัพย์สินจะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไม่มกี าร
มอบหมายให้บุคคลหนึ่ งบุ คคลใดหรื อหน่วยงานหนึ่ งหน่วยงานใดสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลําพังตัง้ แต่ตน้ จนจบแต่จะต้องมี
การสอบยันความถูกต้องซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณีท่ บี ริ ษทั มีการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ่ เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษทั มี
มาตรการที่รดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุ รกรรมนั้นต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ิท่ กี าํ หนด ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนอนุ มตั ิการทํารายการกับผู ถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผู บ้ ริ หาร หรื อผู ท้ ่ ี
เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมตรวจสอบ และได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยกําหนดให้มหี น่วยงานที่ตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง
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3.4 ในกรณีท่ มี กี ารทําธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุ มตั ธิ ุ รกรรมนั้นได้กระทําโดยผู ท้ ่ ไี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุ รกรรมนั้น
เท่านั้น ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษทั ห้ามมิให้ผูท้ ่ เี กี่ยวข้อง หรื อมีสว่ นได้เสียเข้าร่วมพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมนั้นๆ อันอาจส่งผลต่อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
3.5 ในกรณีท่ มี กี ารทําธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุ มตั ธิ ุ รกรรมนั้น ได้คาํ นึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
การตัดสิ นใจอนุ มตั ิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริ ษัทได้คาํ นึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และกรณีเป็ น
ธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบอนุ มตั ิ หรื อขอความเห็นก่อน
แล้วแต่กรณี
3.6 ในกรณีท่ ไี ด้มกี ารอนุ มตั ธิ ุ รกรรมกับผูท้ ่ เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผู กพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทําสัญญา
ซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การคํา้ ประกัน) ได้มกี ารติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ลผู กพัน
บริ ษทั หรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้มกี ารติดตามและให้ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิตามสัญญา และเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่มผี ลผู กพันอย่างต่อเนื่ อง
โดยกําหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ดูแลและติดตามผลผูกพันทางธุ รกรรมนั้นๆ
3.7 กรณี ท่ บี ริ ษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุ รกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุ มไปถึ งกรณี ท่ ผี ู ท้ ่ เี กี่ยวข้อง
ดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษทั มีการกําหนดไว้เป็ นนโยบายของบริ ษทั รวมถึงในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
3.8 ในกรณีท่ บี ริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าว
ถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษทั ได้สง่ กรรมการของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผู ม้ อี าํ นาจของบริ ษทั ย่อย ส่วนบริ ษทั ร่วม บริ ษทั ได้แต่งตัง้ ตัวแทน
บริ ษทั ในการติดตามดูและการดําเนิ นงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรายงานผลให้บริ ษทั รับทราบอย่างต่อเนื่ อง
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3.9 บริ ษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ ทัง้ นี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุ รกิจและรักษาชื่อเสียงของบริ ษทั
 ใช่ มี
 ไม่มี
บริ ษัทมีการจัดตัง้ หน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบที่ทางรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการ
รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่กาํ หนดออกมา และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและให้ขอ้ มู ลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริ ษัท ตลอดจน
จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อันเป็ นการให้บริ ษทั ดําเนิ นงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งลดความเสี่ยงในการประกอบธุ รกิจและรักษาชื่อเสียงของบริ ษทั
3.10 ในกรณีท่ บี ริ ษทั เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริ ษทั มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทําในลักษณะนั้น
อีก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ ายบริ หารสนับสนุ นให้บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจตามกฎหมายที่กาํ หนดอย่าง
เคร่งครัด
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่ งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ ผู บ้ ริ หาร ผู ถ้ ือหุ น้
หรื อผู ท้ ่ เี กี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มขี อ้ มู ลที่มคี ุ ณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมู ลทาง
การเงินหรื อข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู ท้ ่ เี กี่ยวข้องจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้เกิด
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลที่มคี ุณภาพควรมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้ อหาที่จาํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มขี อ้ มูลที่สาํ คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้อมู ลที่สาํ คัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ทางเลือกต่างๆ เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้มกี ารจัดเตรียมเอกสาร ข้อมู ลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สาํ คัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
เป็ นข้อมู ลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง และหากเรื่ องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริ ษัทก็จะจัด
ให้มขี อ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุม
มีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่เตรียมไว้กจ็ ะให้หน่วยงานหรื อผู ท้ ่ เี กียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่าง
การประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
4.2 กรรมการบริ ษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่
บริ ษัทจะแจ้งกําหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับปี ถดั ไปต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ทราบล่วงหน้า
เป็ นระยเวลา 1 ปี และบริ ษัทกําหนดให้สง่ หนังสื อเชิญประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุ ม
ให้ก ับ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ล่ว งหน้า ก่อ นวัน ประชุ ม อย่า งน้อ ย 7 วัน เพื่ อใช้เ ป็ น ข้อ มู ล ในการพิ จ ารณาแก่
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํ ให้ผูถ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัท มีก ารจัด ทํา รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท โดยบัน ทึ ก รายละเอีย ดที่เ ป็ น สาระ สํา คัญ รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะและข้อคัดค้าน (ถ้ามี) โดยในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรม การรับรองรายงานการประชุม
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ดังกล่าวในการประชุ มครั้งถัดไป ซึ่งเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการได้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมในรายงานการประชุ มได้อย่างอิสระ
โดยจะเก็บไว้เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการบริ ษทั ได้ตลอดเวลา
4.4
บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคยได้รบั แจ้งจาก
ผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู ต่ ามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเป็ น
สัดส่วน และมีเอกสารบางส่วนที่จา้ งผู ใ้ ห้บริ การภายนอกที่ได้มาตรฐานเป็ นผู เ้ ก็บรักษาเอกสารดังกล่าว ซึ่งบริ ษทั สามารถขอ
เรียกดูเอกสารได้อย่างทันกาลตามความเหมาะสม
4.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี ับรองทัว่ ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ ที าํ ให้บริ ษทั แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี ับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจ โดยบริ ษทั ได้มกี ารปรับ
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี ับรองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปั จจุ บนั ที่มผี ลบังคับใช้ ภายใต้การตรวจสอบโดยผู ส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษัทจะดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้องติดตามอย่างสมํ่าเสมอว่า มีการ
ปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุ มภายในยังดําเนิ นอยู อ่ ย่างต่อเนื่ อง และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ เี ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีท่ บี ริ ษทั มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิ นธุ รกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร
ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนิ นธุ รกิจที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิ นธุ รกิจประจําปี เพื่อขออนุ มตั ิกบั คณะกรรมการบริ ษัท โดยฝ่ ายบริ หารจะ
รายงานความคืบหน้าและเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานกับเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ ให้คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจได้ตามเป้าหมาย
5.2 กรณีท่ ผี ลการดําเนิ นที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษัทกําหนดให้แต่ละหน่วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรู ปแบบต่างๆ
เช่น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริ หาร เพื่อรายงานความคืบหน้า
และดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริ ษทั สามารถปรับวิธกี ารปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และปั จจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
5.3 บริ ษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ผู บ้ ริ หารของบริ ษัทเป็ นผู ก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุ มภายในเกิดขึ้นในบริ ษัท ทัง้ นี้บริ ษัทมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น และได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุ มภายในของบริ ษัท
อย่างสมํ่าเสมอว่า การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทัง้ ภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุ มภายในที่มอี ยู ่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆด้านการควบคุ ม
ภายใน โดยมุ ง่ เน้น ให้เ กิด การควบคุ ม ตนเอง (Self-Control) ทัง้ นี้ จะมีก ารรายงานผลต่อ ผู บ้ ริ ห าร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
5.4 กรณี ท่ ีบ ริ ษั ท มีก ารตรวจสอบภายใน บริ ษั ท ได้ก ํา หนดให้ก ารรายงานผลการตรวจสอบต้อ งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
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บริ ษัทได้ก าํ หนดให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ น หน่ ว ยงานอิสระ ขึ้ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ น
ประจําทุ กเดื อน รวมถึ งรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผู บ้ ริ หารในการปรับหรื อเพิ่มเติมการควบคุ มภายในให้เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสู งสุ ด
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ ได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริ ษัทมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาถึงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
ทุกครัง้ โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนิ นงานและปั ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุกเดือน อีกทัง้ ยัง
ได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
5.6 บริ ษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบใช่
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ ง
ข้อบกพร่องที่มสี าระสําคัญอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
5.7 บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณีท่ เี กิดเหตุการณ์ทุจริ ต หรื อสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ทิ ่ ฝี ่ าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงสิ่งที่ได้ทาํ การตัดสินใจ
ดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการทุ จริ ต หรื อการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้ ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(CEO) และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอให้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้ โดยนอกจาก
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริ ตหรื อสงสัย
ว่ามีเหตุ การณ์ทุจริ ต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสียงและฐานะทางการเงินของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน
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