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 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)               1. ขอ้มูลทัว่ไป 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

รบัรองความถกูตอ้ง___________________________ 

สว่นที่  1 บริษทัที่ ออกหลกัทรพัย ์

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

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

 

ประเภทธุรกจิ :   ประกอบกจิการโรงภาพยนตรใ์นนาม “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์, “อจีวี”ี, “พารากอน ซนีีเพลก็ซ”์, 

“เอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ”์, โบวล์ิ่ งและคาราโอเกะในนาม “เมเจอร ์โบวล์ ฮิต” “เมเจอร ์คาราโอเกะ” และ   

“บลู-โอ ริทึ่ มแอนโบวล์”, บริการลานเสก็ตนํา้แขง็ ในนาม “ซบั ซโีร่” รวมท ัง้ประกอบกิจการอื่ นที่ เกี่ ยวเน่ือง

ภายในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดแ้ก่ การใหบ้ริการพื้นที่ เช่า ใหบ้ริการสื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตรแ์ละ

ภายในพื้นที่สาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และโรงภาพยนตรข์องบริษทัในกลุม่ การจดัจาํหน่ายวซีดี ีดวีดี ีบลู

เรย ์และลขิสทิธิ์ภาพยนตร ์และธุรกจิผลติภาพยนตร ์ของบรษิทัย่อย 

 

ที่ต ัง้สาํนกังานใหญ่ :  1839 – 1839/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

 

ทะเบยีนเลขที่ :   40354500677 

 

โฮมเพจบรษิทั :   www.majorcineplex.com 

 

Email Address:      ir@majorcineplex.com 

 

โทรศพัท ์ :    0-2511-5427-36 

 

โทรสาร :     0-2511-5752 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)              2. ปจัจยัความเสี่ยง 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

รบัรองความถกูตอ้ง___________________________ 

 

2. ปจัจยัความเสี่ยง 

 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในนามของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์บริษทัมนีโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจ

เกดิขึ้นกบัธุรกจิ โดยสามารถประเมนิปจัจยัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

ความเสี่ยงจากการพึ่ งพาภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉาย 

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรใ์นฐานะของผูฉ้ายภาพยนตรจ์าํเป็นตอ้งพึ่ งพาภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นปจัจยั

หลกัที่สาํคญัในการก่อใหเ้กิดรายไดข้องธุรกิจหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 45 - 50 ของรายไดท้ ัง้หมดของบริษทั รายไดห้ลกัของโรงภาพยนตร์

มาจากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร ์โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตรจ์ะขึ้นอยู่กบัจาํนวนภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉาย และระดบั

ความนิยมของภาพยนตรแ์ต่ละเรื่ อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตรเ์ป็นช่องทางจดัจาํหน่ายภาพยนตรอ์นัดบัแรก และมคีวามสาํคญัสูงที่ สุด 

เจา้ของ และผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร ์จาํเป็นตอ้งพึ่ งพาโรงภาพยนตรใ์นการฉายภาพยนตร ์เพื่อเป็นใบเบกิทางในการจดัจาํหน่ายในรูปแบบ

ของวซีดี ีและดวีดีต่ีอไป ดงันัน้ การทาํธุรกิจระหว่างผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์ผูผ้ลติภาพยนตร ์และบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์

จึงมีลกัษณะเกื้อกูลกนั ท ัง้น้ีเพื่ อเป้าหมายการเติบโตของท ัง้สองธุรกิจร่วมกนัทาํใหค้วามเสี่ ยงในการพึ่ งพาภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายในโรง

ภาพยนตรล์ดนอ้ยลง  

ปจัจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณรอ้ยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋ภาพยนตรแ์ต่

ละเรื่ องเฉพาะในรอบสปัดาหแ์รกที่ เขา้ฉาย) ซึ่ งถือเป็นผูน้าํตลาดอนัดบั 1 นบัเป็นการเพิ่ มอาํนาจต่อรองของบริษทักบัเจา้ของและผูจ้ดั

จาํหน่ายภาพยนตรม์ากขึ้น นอกจากนี้การที่ บริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรแ์ละทาํการตลาดผ่านบริษทั เอ็ม พิคเจอร ์

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทาํใหบ้ริษทัลดความเสี่ ยงในการพึ่ งพาภาพยนตรจ์ากผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตรล์งในช่วงเวลาที่ ไม่มี

ภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษจ์ากฮอลลวูีด้เขา้ฉายในประเทศ 

 

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกจิ 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตรน์ ัน้ ปจัจุบนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะมฐีานะเป็นผูน้าํในวงการท ัง้ใน

ดา้นสถานที่และอปุกรณ์ที่ทนัสมยั มกีารขยายสาขาใหม่และปรบัปรุงสาขาเดมิใหม้รูีปลกัษณ์ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยการลงทนุขยายสาขาใน 4 

รูปแบบ ไดแ้ก่ Standalone หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ เพื่อขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทกุระดบั

ความตอ้งการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตรคู่์แข่ง ลว้นส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์บริษทั

ตระหนกัดีถงึการแข่งขนัทางธุรกิจที่ อาจจะเกิดขึ้น จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสรา้งและรกัษาฐานลูกคา้ ดว้ยการวางกลยุทธก์ารตลาดที่

ต่อเน่ืองและนาํเสนอบรกิารเพื่อความบนัเทงิที่มากกว่าโรงภาพยนตร ์เช่น บริการโบวล์ิ่ง และคาราโอเกะ รา้นคา้ในสาขา รวมท ัง้การปรบัปรุง

สาขาเดมิใหส้วยงามอยู่เสมอ ทาํใหศ้กัยภาพการแขง่ขนัของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซโ์ดดเด่นกวา่โรงภาพยนตรอ์ื่น 

ในอีกดา้นหน่ึงคู่แข่งที่ สาํคญัของธุรกิจโรงภาพยนตรค์ือวดีีโอเทป วซีีดีและดีวดีีท ัง้ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่ งสามารถ

สรา้งผลกระทบต่อรายไดแ้ละการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร ์แต่อยู่ในระดบัที่ ไม่เป็นนยัสาํคญั ท ัง้น้ีเน่ืองจากบริการที่นาํเสนอในสาขา

ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทาํใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการไดร้บัความบนัเทงิอื่นๆนอกเหนือไปจากการมาเพยีงเพื่อชมภาพยนตร ์นอกจากน้ีในดา้น

การปราบปรามสื่อผดิกฎหมายดงักลา่ว รฐับาลทกุชดุไดใ้หค้วามสาํคญักบัปญัหาน้ี ดว้ยการดาํเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเขม้งวดและ

มคีวามคบืหนา้อย่างเป็นรูปธรรม มผีลทาํใหส้ื่อผดิกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

รบัรองความถกูตอ้ง___________________________ 

 

ความเสี่ยงจากการลงทนุขยายสาขาใหม่ 

การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ดว้ยประสบการณ์ความสาํเร็จอย่างต่อเน่ือง 

ทาํใหบ้ริษทัมรีะยะเวลาคุม้ทนุ (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปีสาํหรบักรณีสาขาและมอีตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ 

(IRR) ประมาณรอ้ยละ 15-20 ซึ่ งเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study)  ความชาํนาญในการ

ดาํเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มกีารวางแผนกาํหนดทาํเลที่ต ัง้บนทาํเลทองในเขตพื้นที่ แหลง่ชุมชนที่พกัอาศยั ใจกลางเมอืง 

ใกลส้ถานศึกษาและสถานที่ทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ และมคีวามสะดวกในการใชบ้ริการ ทาํใหผู้บ้ริหารมคีวามม ัน่ใจว่าจะสามารถนาํ

ความสาํเร็จมาสู่สาขาใหม่และสรา้งความเตบิโตใหก้บักลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อไป อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ทนุไม่

เป็นไปตามที่คาด   บริษทัก็จะพจิารณาปรบัเพิ่มหรือลดจาํนวนโรงภาพยนตร,์ ปรบัจาํนวนเลนโบวล์ิ่ง, ปรบัจาํนวนพื้นที่ เช่า หรือปรบัค่าเช่า

พื้นที่  ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่งจะใชม้าตรการเดียวกนัน้ีในการพจิารณาและดาํเนินงาน จากการร่วม

ลงทนุกบับริษทั สยาม ฟิวเจอรส์ ดเีวลลอปเมน้ จาํกดั (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านหา้งสรรพสนิคา้และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ ยงัช่วย

ใหบ้รษิทัทราบถงึผลกระทบที่ เกดิขึ้นในแต่ละพื้นที่ ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ความเสี่ยงจากการพึ่ งพงิผูบ้รหิาร 

เน่ืองดว้ยกิจการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซก่์อต ัง้และประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการดว้ยทมีงานบริหารของ   นายวชิา พูลวร

ลกัษณ ์ผูก่้อต ัง้กจิการ เสมอืนวา่กจิการตอ้งพึ่งพาชื่ อเสยีงและประสบการณ์ของผูก่้อต ัง้เท่านัน้ อกีท ัง้บริษทัอาจมคีวามเสี่ยงจากการที่กลุม่ผู ้

ก่อต ัง้อาจลดสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัลงหรือออกจากการเป็นผูบ้ริหารในกิจการ ซึ่ งความเสี่ยงดงักลา่วเป็นไปไดย้ากมากเมื่อพจิารณาถงึ

ความเป็นเจา้ของและความผูกพนัที่นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ไดส้รา้งกิจการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และมคีวาม

ตัง้ใจที่จะประกอบกจิการใหเ้ตบิโตต่อไปในฐานะของผูบ้รหิารและผูก่้อต ัง้ซึ่ งยงัผูกพนักบัธุรกจิอย่างลกึซึ้ง  

 

ความเสี่ยงทางดา้นอคัคภียั 

บรษิทัอาจมคีวามเสี่ยงเกี่ ยวกบัอคัคภียั อย่างไรก็ตามบรษิทัไดม้กีารทาํสญัญาเอาประกนัครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งเป็นไปตาม

ลกัษณะและมเีงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยไดร้วมถงึการประกนัภยัดา้นอคัคีภยั ดว้ยวงเงนิที่พอเพยีงแก่ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นได ้ ซึ่ ง

ครอบคลุมความเสยีหายบคุคลที่ 3 ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯยงัจดัการซอ้มดบัเพลงิเป็นประจาํทกุปี โดยไดร้บัคาํแนะนาํและช่วยเหลอืจาก

ตาํรวจดบัเพลงิที่มาสาธติวธิกีารเป็นประจาํ 

 

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการกอ่การรา้ยหรอืเหตกุารณ์ความไม่สงบ 

สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยงัมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่ งมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทับา้ง แต่มิไดม้ี

นยัสาํคญั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญักบันโยบายรกัษาความปลอดภยัอย่างรดักุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสารและ

มาตรการเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ิดยงัคงถูกนาํมาใชเ้พื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสที่ จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆในสาขาที่อยู่ในความรบัผดิชอบ

ของบริษทั ตลอดจนมกีารเตรียมความพรอ้มที่ จะรบัมอืกบัเหตุต่างๆอย่างต่อเน่ือง ท ัง้น้ีรวมไปถงึการติดต ัง้อุปกรณ์ตรวจอาวุธและกลอ้ง

วงจรปิดเพิ่มเตมิในทกุสาขาของบรษิทั เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของทกุฝ่ายที่ เกี่ ยวขอ้ง  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

3.1  ความเป็นมาและพฒันาการที่ สาํคญั 

ความเป็นมาของธุรกจิในกลุ่มเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ บตุรชายไดเ้ริ่ มทาํธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นแนวเอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพลก็ซ ์(Entertainment Complex) 

ซึ่ งเป็นการผสมผสานระหวา่งโรงภาพยนตร ์(Cinema) เขา้กบัธุรกจิบนัเทงิ และกจิกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ ยวเน่ืองกนั เกดิเป็น “ศูนยบ์นัเทงิ เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ”์ (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนยบ์นัเทงิที่ รวมเอาความบนัเทงิหลากหลายรูปแบบไวใ้นที่ เดยีว โดยมโีรงภาพยนตร“์เมเจอร ์   

ซีนีเพลก็ซ”์เป็นบริการบนัเทิงหลกั และธุรกิจโบวล์ิ่ งและคาราโอเกะเป็นธุรกิจรอง พรอ้มเสริมดว้ยบริการบนัเทิงอื่ นหลากหลายประเภท  

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลูกคา้ที่ เขา้ใชบ้ริการชมภาพยนตร ์อาทเิช่น รา้นอาหาร 

รา้นหนงัสอื รา้นจาํหน่ายเทปเพลง วดีีโอ รา้นขายของที่ ระลกึ เป็นตน้ ทาํใหลู้กคา้ของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สามารถเลอืกหา

ความบนัเทงิไดอ้ย่างเตม็ที่  

ในปี 2553 บรษิทัไดม้กีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญัดงัน้ี  

มกราคม 2553 

• ลงทนุในบริษทั เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง จาํกดั ซึ่ งประกอบธุรกจิเคเบิ้ลทวี ีเป็นจาํนวนเงนิ 9,999,980 บาท คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน 

 

เมษายน 2553 

• เปิดสาขามหาชยั ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 5 โรง และสาขาสระบรุ ีใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 4 โรง 

• ออกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิตน้เมื่อครบกาํหนด (Straight Bond) ไมม่หีลกัประกนัและไมด่อ้ยสทิธ ิวงเงนิ 

800 ลา้นบาท อายุ 3 ปี ครบกาํหนดจ่ายคนืวนัที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี 

 

สงิหาคม 2553 

• เปิดสาขาสาขาเสร ีเซน็เตอร ์หลงัจากปิดปรบัปรุง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาพาราไดซ ์พารค์ ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 6 

โรง และไดเ้ปิดเพิ่มอกี 2 โรง ในช่วงตน้ปี 2554 

 

กนัยายน 2553 

• เปิดสาขาสามเสน ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 6 โรง 

• เปิดโรงภาพยนตร ์ดจิติอล ไอแมกซ ์สามมติ ิที่ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ 

 

พฤศจกิายน 2553 

• คณะกรรมการของบรษิทั มมีตอินุมตัใิหบ้ริษทัเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 33.00 ลา้นหุน้ใน กองทนุรวมสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เพื่อรกัษาสดัส่วนการลงทนุเดมิที่ รอ้ยละ 33.00 เป็นจาํนวนเงนิลงทนุท ัง้สิ้น 330.00 

ลา้นบาท โดยชาํระเงนิค่าหุน้ท ัง้หมดในวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

 

 

 

ธนัวาคม 2553 
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• เปิดสาขากาํแพงเพชร ใหบ้รกิารโรงภาพยนตรจ์าํนวน 4 โรง 

• ขายเงนิลงทนุใน บรษิทั แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรียนซ ์จาํกดั (มหาชน) (CAWOW) เหลอืสดัส่วนรอ้ยละ 15.62 ของทนุจด

ทะเบยีนในบรษิทัดงักลา่ว และไดต้ ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุใน CAWOW เป็นจาํนวน 19.77 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2553 

ณ สิ้นปี 2553 บรษิทัฯ มแีบรนดใ์นเครอืท ัง้สิ้น 5 แบรนด ์ดงัน้ี 

• เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

• อจีวี ีซนีีมา่ 

• พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์

• เอสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์

• พาราไดซ ์ซนีีเพลก็ซ ์

บริษทัฯ มีสาขารวมท ัง้สิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรบัผูช้มได ้88,150 ที่ น ั่ง ท ัง้น้ีเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีจาํนวนโรง

ภาพยนตรต่์อจาํนวนประชากรอยู่ในระดบัตํา่ บริษทัฯจงึมแีผนขยายโรงภาพยนตรเ์พื่อรองรบัการขยายตวัของประชากรอกีปีละ 20-30 โรง 

เพื่อใหค้รอบคลมุทกุพื้นที่ของประเทศ 

สาขาในเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

ป่ินเกลา้ 13 4,000 

สุขมุวทิ 8 1,700 

รชัโยธนิ 15 3,300 

รงัสติ 16 3,100 

รามคาํแหง 7 2,100 

เชยีงใหม่ 7 1,900 

พระราม 3 9 2,600 

บางนา 10 2,000 

สาํโรง 12 2,200 

บางกะปิ 10 2,100 

พระราม 2 9 1,800 

นครสวรรค ์ 5 1,100 

นนทบรุี 7 1,050 

อดุรธานี 7 2,000 

ฉะเชงิเทรา 5 1,700 

แฟชัน่ไอรแ์ลนด ์ 11 2,400 
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สาขาในเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

อบุลราชธานี 5 900 

เพชรเกษม 6 1,700 

หวัหนิ 4 1,400 

สมยุ 3 900 

พษิณุโลก 4 900 

แจง้วฒันะ 5 1,000 

พทัยา 8 1,800 

ชลบรุี 4 1,100 

กระบี่ 4 1,100 

บิ๊กซ ีนวนคร 3 600 

ธญับรุ ี 4 1,100 

โลตสั นวนคร 4 1,200 

บา้นโป่ง 5 1,400 

ศรนีครนิทร ์ 5 1,300 

ศาลายา 5 1,200 

อยุธยา 4 1,300 

เพชรบูรณ์ 4 1,100 

อมตะนคร 5 1,300 

มหาชยั 5 1,200 

สระบรุี 4 1,100 

สามเสน 6 1,500 

กาํแพงเพชร 4 1,000 

สาขาในเครอือจีวีี จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 11 1,900 

ซคีอนสแควร ์ 14 3,300 

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 10 1,700 
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สาขาในเครอือจีวีี จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

บางแค 5 1,100 

ลาดพรา้ว 7 1,300 

โคราช 8 2,700 

ศรรีาชา 4 1,400 

ออ้มใหญ่ 5 1,200 

สาขาในเครอืพารากอน ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

สยามพารากอน 16 4,500 

สาขาในเครอืเอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

เอสพลานาด รชัดาภเิษก 12 2,700 

เอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 16 4,200 

สาขาในเครอืพาราไดซ ์ซีนีเพลก็ซ ์ จาํนวนโรง  จาํนวนที่นั่ง  

พาราไดซ ์พารค์ 6 1,000 

รวมทัง้สิ้น 366 88,150 

 

ในช่วงระหวา่งปี 2553 มกีารปิดสาขาแกรนดอ์จีวี ีและ เมโทรโพลสิ 

ณ สิ้นปี 2553 สาขาเสรเีซน็เตอร ์ไดเ้ปิดใหบ้ริการอกีคร ัง้ ภายใตช้ื่ อใหม ่“พาราไดซ ์ซนีีเพลก็ซ”์ 

โรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอร ์มุ่งเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ในทกุระดบัช ัน้ มกีารขยายสาขาไปท ัว่ประเทศ และเพื่อใหผู้ม้าใชบ้ริการได ้

สมัผสัถงึความหลากหลายของโรงภาพยนตรใ์นรูปแบบต่างๆ บริษทัฯจึงเนน้ตกแต่งสาขาดว้ยรูปลกัษณ์ที่ แตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่ง 

โดยใชรู้ปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตรด์ว้ยแนวทางการออกแบบระดบัสากลตามสถานที่ที่ ไดร้บัความนิยมสูงท ัว่โลก เพื่อใหผู้ช้ม

ภาพยนตรไ์ดส้มัผสัถงึอรรถรสนัน้ โดยที่มติอ้งเดนิทางไป อย่างเช่น การตกแต่งสไตล ์ลาสเวกสั เป็นตน้ 

สาํหรบัลูกคา้ในระดบัพรีเมี่ยม บริษทัฯไดม้กีารออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตรร์ะดบัหกดาว เพื่อสนองการใชช้ีวติที่ เหนือระดบั

ไวท้ี่ โรงภาพยนตรพ์ารากอน ซนีีเพลก็ซ ์อย่างเช่น โรงภาพยนตรโ์นเกีย อลัตรา้ สกรีน 1 ที่ตกแต่งดว้ยเบาะหนงัแทท้ี่ปรบัเอนนอนได ้และมี

บริการหมอนและผา้ห่มใหพ้รอ้มสรรพทุกที่ น ั่ง นอกจากน้ี พารากอน ซีนีเพลก็ซย์งัเปิดใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์“อินิกม่า เดอะ ชาโดว ์

สกรีน” อกีนวตักรรมหนึ่ งที่ เป็นเอกสทิธิ์เฉพาะสมาชกิ ภายในประกอบดว้ยหอ้งรบัรองพเิศษพรอ้มบารเ์ครื่ องดื่ม และโรงภาพยนตรสุ์ดหรู

ขนาด 34 ที่น ัง่ เหมาะสาํหรบัการจดัปารต์ี้ส่วนตวั ซึ่ งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดที ัง้จากลูกคา้ระดบั VIP และลูกคา้องคก์ร  

 

ธุรกจิโบวล์ิ่ ง คาราโอเกะและลานสเกต็น้ําแข็ง 

บริษทัฯ ไดเ้ริ่ มธุรกิจโบวล์ิ่ ง และคาราโอเกะ ในปี 2540 ดว้ยจาํนวน 20 เลน ที่ Standalone Cineplex สาขาสุขมุวทิ โดยเนน้

ความหลากหลายของการบรกิาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในการเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิครบวงจรในที่แห่งเดยีว  ภายใต ้

ชื่ อ “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” นาํเสนอบรกิารโบวล์ิ่งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทงิ (Sport Entertainment) ซึ่ งเป็นสถานที่ที่ครอบครวัและ
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เพื่อนๆสามารถมาสงัสรรคด์ว้ยกนัได ้แตกต่างจากโบวล์ิ่ งในรูปแบบเดมิที่ จะเนน้เพื่อการกีฬาเพยีงอย่างเดยีว การตกแต่ง “เมเจอร ์โบวล์ 

ฮติ” จะเนน้รูปแบบความทนัสมยั เหมาะสาํหรบักลุม่ครอบครวัและคนรุ่นใหม่ พรอ้มการใหบ้ริการคาราโอเกะในนาม “เมเจอร ์คาราโอเกะ” 

อกีส่วนผสมที่ลงตวัต่อธุรกิจโบวล์ิ่ ง ในการจดัสรรพื้นที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นการเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ โดยตกแต่งดว้ย

ความทนัสมยัสอดคลอ้งเป็นอย่างดกีบัความนิยมและพฤตกิรรมของลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้รกิารโบวล์ิ่ง 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโบวล์ิ่ งแบรนดใ์หม่ออกสู่ตลาดภายใตช้ื่ อ “บลูโอ ริทมึแอนดโ์บวล์” ในปี 2549 โดยมลีกัษณะเป็น

แฟชัน่โบวล์ิ่ ง มุ่งเนน้กลุม่ลูกคา้ระดบับน ในย่านธุรกิจใจกลางเมอืง โดยเปิดแห่งแรก ณ หา้งสรรพสนิคา้สยามพารากอน ใหบ้ริการโบวล์ิ่ ง 

38 เลน หอ้งคาราโอเกะ 12 หอ้ง และหอ้งแบบ Platinum 2 หอ้ง ประกอบดว้ยเลนโบวล์ิ่ ง 4 เลนและบริการคาราโอเกะภายในหอ้ง และ

ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีในเดอืนธนัวาคม 2552 บรษิทัฯจงึไดท้าํการเปิด standalone แห่งใหม่ เอสพละนาด สาขางามวงศว์าน แคราย 

ภายใตแ้บรนด ์บลูโอ ริทึ่มแอนด ์โบวล์ ทาํใหป้จัจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจโบวล์ิ่งภายใตแ้บรนด ์บลูโอ ริทึ่มแอนด ์โบวล์ท ัง้หมด 5 สาขา 

ไดแ้ก่ สาขาพารากอน เอสพลานาด รชัดา พทัยา รชัโยธนิ และ เอสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย 

บริษทัฯไดเ้ปิดตวัลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหม่ ภายใตช้ื่ อ “ซบัซโีร่” ซึ่ งกลายเป็นที่สงัสรรคส์าํหรบักลุม่คนรุ่นใหม่ใจกลางเมอืง แห่ง

แรกที่ เอสพลานาด รชัดาภเิษก ศูนยร์วมความบนัเทงิแห่งใหญ่ของ สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมน้ท ์เปิดใหบ้ริการลานสเก็ตนํา้แขง็พื่นที่ กว่า 

700 ตร.ม. ประกอบดว้ยหอ้งคาราโอเกะ 4 หอ้ง นอกจากน้ียงัเปิดสอนสเก็ตนํา้แขง็ลลีา และฮอ้กกี้นํา้แขง็ ในลานสเก็ตนํา้แขง็อกีดว้ย และ 

ไดเ้ปิดสาขาที่สอง ที่ เอสพลานาด สาขางามวงศว์าน แคราย ในเดอืนธนัวาคม 2552 

ณ สิ้นปี 2553 บรษิทัฯเปิดใหบ้ริการโบวล์ิ่งจาํนวน 26 สาขา ประกอบดว้ย 480 เลนโบวล์ิ่ง 334 หอ้งคาราโอเกะ และ 2 ลานสเก็ต

นํา้แขง็ 

  จาํนวนเลนโบวล์ิ่ ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ  

ป่ินเกลา้ 20 15 

สุขมุวทิ 20 10 

รชัโยธนิ 38 28 

รงัสติ 26 18 

พระราม 3 26 10 

บางนา 18 14 

สาํโรง 20 14 

บางกะปิ 14 12 

พระราม 2 30 13 

แฟชัน่ไอรแ์ลนด ์ 16 13 

เพชรเกษม 12 9 

แจง้วฒันะ 14 9 

ลาดพรา้ว 10 10 

ปิยรมย ์ 30 9 
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  จาํนวนเลนโบวล์ิ่ ง จาํนวนหอ้งคาราโอเกะ  

ทองหลอ่ 8 11 

อยุธยา 10 10 

นครสวรรค ์ 12 9 

อดุรธานี 16 9 

หวัหนิ 8 10 

สมยุ 8 7 

พษิณุโลก 8 6 

พทัยา 22 9 

ชลบรุี 10 8 

เซน็ทรลัป่ินเกลา้ -  21 

สยามพารากอน 38 16 

เอสพลานาด รชัดา 22 21 

เอสพลานาด งามวงศว์าน แคราย 24 13 

รวมทัง้สิ้น 480 334 

 

ในระหวา่งปี 2553 บรษิทัฯไดท้าํการปิดหอ้งคาราโอเกะท ีสาขาแกรนดอ์จีวี ีและสาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 

ในปี 2552 ธุรกจิโบวล์ิ่งในลกัษณะของกฬีาเพื่อความบนัเทงิไดถ้กูขยายไปยงัประเทศอนิเดยี บริษทัฯไดร่้วมลงทนุกบับริษทั พวีอีาร ์

จาํกดั (PVR) ซึ่ งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํที่จดัต ัง้และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่ประเทศอนิเดยี ร่วมกนัจดัต ัง้บริษทั พี

วอีาร ์บลูโอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์จาํกดั (PVR blu-O)โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจโบวล์ิ่งเชิงสนัทนาการในประเทศอนิเดยี PVR 

blu-O ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่ แอมเบยีนส ์มอลล ์เมอืงนิวเดล ีเมื่อเดอืน มนีาคม 2552 โดยมจีาํนวนเลน

ท ัง้หมด 24 เลน 

 

ธุรกจิสื่อโฆษณา 

จากการที่ บริษทัฯ สามารถดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการในแต่ละปีได ้25-30 ลา้นคนท ัว่ประเทศ ทาํใหธุ้รกิจบริการสื่ อโฆษณา

เตบิโตไดเ้ป็นอย่างด ีบริษทัย่อยภายใตช้ื่ อ “บริษทั เมเจอร ์ซนีีแอด จาํกดั” จดัต ัง้ขึ้นเพื่อใหบ้ริการสื่อโฆษณาท ัง้ในโรงภาพยนตรแ์ละพื้นที่

ท ัง้หมดภายใน Cineplex ท ัว่ประเทศอย่างครบวงจร ดว้ยความสามารถในการสรา้งรายไดเ้พิ่มเตมิจากสนิทรพัยท์ี่ลงทนุไปแลว้ ทาํใหธุ้รกิจ

สื่อโฆษณาของบรษิทั หรอืที่ เรยีกกนัวา่ “cinemedia” มอีตัรากาํไรสูง 80-90% 
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ปจัจุบนั cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย นบัตัง้แต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) โฆษณาบนจอวดีโีอ 

(VDO Wall) บริเวณโถงช ัน้ลา่งในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลกิได ้3 หนา้ (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma โฆษณาบน Menu 

Board รวมถงึโฆษณาบนสื่อกลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 

 

จากการที่  cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาที่ มปีระสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง

มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ส่งผลให ้มอีตัราการเติบโตของรายไดอ้ยู่ในระดบัตน้ๆ เมื่อเทยีบกบัสื่อในอตุสาหกรรมโฆษณาท ัง้หมด โดย

ในปี 2552 ที่ ผ่านมา ธุรกจิสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรม์มีลูค่าประมาณรอ้ยละ 6 ของอตุสาหกรรมรวม 

 

ธุรกจิพื้นที่ ใหเ้ช่าและบรกิาร 

ในรูปแบบ Standalone บริษทัฯใหบ้ริการพื้นที่ เช่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลาย นอกเหนือจากภาพยนตร ์

โบวล์ิ่ ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้แขง็ โดยทาํการคดัเลอืกประเภทของรา้นคา้ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและพฤติกรรมของผูท้ี่ เขา้มาใช ้

บริการเป็นหลกั ซึ่ งรา้นคา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัแนวหนา้และเป็นที่ นิยมของลูกคา้ พื้นที่ ใหเ้ช่าม ี2 ลกัษณะคือ เป็นสญัญาเช่าระยะยาว

มากกวา่ 3 ปี และสญัญาเช่าระยะส ัน้ ไมเ่กนิ 3 ปี 

 

เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ ของบริษทัฯจึงเป็นที่ดึงดูดสาํหรบัรา้นคา้ระดบัสากลและแบรนดท์ี่ เกิดขึ้น

ใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแขง่ขนัที่ รุนแรงของรา้นอาหารจานด่วนที่ ต่างตอ้งการพื้นที่ ใหม่ๆในการขยายสาขา ส่งผลต่ออตัราการใชพ้ื้นที่

เช่าอยู่ในระดบัสูงแทบทกุๆสาขา พรอ้มดว้ยบริการเสริมที่ควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นที่ ไดแ้ก่บริการแสงไฟ ไอเยน็ ระบบป้องกนัอคัคีภยั การ

ทาํความสะอาดและการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึการบรกิารส่วนกลาง ตวัอย่างเช่น ลฟิท ์บนัไดเลื่อนและที่จอดรถ 

 

ปจัจบุนับรษิทัฯ มพีื้นที่ ใหเ้ช่า ดงัต่อไปน้ี 

  Retails space (sq.m.) %Occupancy 

สุขมุวทิ 6,546 100% 

รชัโยธนิ 1,921 100% 

รงัสติ 1,564 100% 

รามคาํแหง 444 89% 

เชยีงใหม่ 91 68% 

สาํโรง 2,148 57% 

บางกะปิ 135 100% 

พระราม 2  466 100% 

นครสวรรค ์ 190 100% 

อดุรธานี 351 100% 

สมยุ 436 100% 
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  Retails space (sq.m.) %Occupancy 

พษิณุโลก 186 100% 

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 692 100% 

เมโทรโพลสิ 21,305 84% 

ออ้มใหญ่ 1,878 100% 

สยามพารากอน 155 100% 

ชลบรุี 115 64% 

ทองหลอ่ 335 100% 

งามวงศว์าน แคราย 11,339 100% 

โลตสั นวนคร 99 100% 

ซคีอนสแควร ์ 95 100% 

รวมทัง้สิ้น 50,491 90% 

 

ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

บริษทัฯลงทนุในธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรโ์ดยการถอืหุน้ 65.93% ใน บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์ในอดตี บริษทัฯ

ถอืหุน้ตรงใน บริษทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั ซึ่ งจดัจาํหน่ายภาพยนตรเ์ขา้โรงภาพยนตร ์และยงัไดถ้อืหุน้ใน บริษทั เอ็ม ว ีด ีจาํกดั (เดมิชื่ อ 

บริษทั แปซฟิิคมารเ์ก็ตติ้ง แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์กรุป้ จาํกดั) บริษทัฯไดท้าํการปรบัโครงสรา้งธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง และตัง้แต่เดอืน

กรกฎาคม 2552 เป็นตน้มา บรษิทัท ัง้สองไดอ้ยู่ภายใตก้ารบริหารงานของบมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ

สูงสุดในการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์ตัง้แต่ตน้นํา้ถงึปลายนํา้ 

ในดา้นธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์บริษทั เอ็ม พคิเจอรส์ จาํกดั บริหารจดัการจาํนวนภาพยนตรท์ี่ จะเขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์

เพื่อใหม้ภีาพยนตรเ์ขา้ฉายอย่างต่อเน่ืองตลอด 52 สปัดาหข์องปี เพื่อช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บับริษทัอย่างสมํา่เสมอ แมใ้นช่วงที่ภาพยนตรจ์าก

ตลาดฮอลลวูีด้มไีมม่ากนกั โดยบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั จะซื้อภาพยนตรจ์ากผูส้รา้งอสิระ บริษทัหนงัจากประเทศญี่ปุ่ นและเกาหล ีจาก

การเป็นผูน้าํในตลาดโรงภาพยนตรข์องบมจ. เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทั เอ็ม พิคเจอรส์ จาํกดั อยู่ในระดบัที่

แขง็แกร่ง 

สาํหรบัการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นตลาดโฮมวดีโีอ บริษทั เอ็ม ว ีดี จาํกดั บริหารระยะเวลาการจดัจาํหน่าย (3-4 เดอืนหลงัจาก

ภาพยนตรอ์อกฉาย) และรกัษาระดบัราคาขายดีวดีีและซวีดีีที่ ออกสู่ตลาด ใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสม ท ัง้น้ีเพื่ อใหภ้าพยนตรส์ามารถสรา้ง

รายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตรแ์ละตลาดโฮมวดีโีออย่างเตม็ที่ 

และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พคิเจอรส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท ์ยงัไดก่้อต ัง้ บริษทั เอ็ม เตอรต์ี้ ไนน ์จาํกดั (M39) ซึ่ งเป็นบริษทัสรา้ง

ภาพยนตรไ์ทยคุณภาพขึ้นดว้ย บริษทัฯและกลุม่บริษทัในเครือมวีตัถปุระสงคห์ลกัคือการผลกัดนัการสรา้งภาพยนตรไ์ทยและวางรากฐาน

ของการเตบิโตใหแ้ก่วงการภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
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ธุรกจิอื่น 

บมจ. สยามฟิวเจอรดี์เวลอปเมนท ์

บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิวเจอร ์ดีเวลอปเมนท ์ผูพ้ฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ ประเภทศูนยก์ารคา้แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์

มอลลใ์นปี 2547 ดว้ยรูปแบบศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์มอลลข์นาดกลาง ใกลก้บัแหลง่ชมุชน เพื่อช่วยใหท้ ัง้สองฝ่ายเตบิโตไปควบคู่กนั โดยมี

โรงภาพยนตรข์องเมเจอรเ์ป็นผูเ้ช่าหลกัที่ ช่วยดงึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ขณะที่สยาม ฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์ซึ่ งอยู่ในช่วงของการขยาย

ธุรกิจ ก็เป็นอกีช่องทางที่ ช่วยใหเ้มเจอรส์ามารถขยายสาขาไดอ้ย่างงา่ยดายยิ่ งขึ้นเช่นกนั ปจัจุบนั บริษทัฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิวเจอร ์ดี

เวลอปเมนท ์ดว้ยสดัส่วน 23.24% 

บมจ. สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอีกัษรย่อวา่ SF 

 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์ 

ในเดือนมิถุนายน 2550 ไดพ้ฒันาการที่ สาํคญัของบริษทัฯ คือความสาํเร็จในการจดัต ัง้กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอรซ์ีนี

เพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นกองทนุที่ เขา้ไปลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดนิและอาคารในโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธินและ เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์รงัสติ รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท โดยบริษทัฯถอืหุน้ในสดัส่วน 33% ของกองทุนดงักล่าว ท ัง้น้ี กาํไรที่ ไดม้าจากการขายกองทุน 

บริษทัฯไดน้าํไปลงทนุในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรตันาธิเบศร ์และในปลายปี 2553 MJLF ยงัไดเ้ขา้ไปลงทนุในสทิธิการเช่าใน

อาคารศูนยก์ารคา้เมเจอร ์อเวนิว รชัโยธนิ โดยทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนที่ชาํระแลว้ไดเ้พิ่มขึ้นเป็น 3,300 ลา้นบาท และบริษทัยงัได ้

ลงทนุเพิ่มและรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้อยู่ที่ 33% เท่าเดมิ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอรซ์ีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) เป็นเครื่ องมอืสาํคญัในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรง

ภาพยนตร ์โดยเฉพาะในรูปแบบที่ ใชเ้งนิลงทุนมากแต่คืนทุนกลบัมาเร็ว อย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ ยวเน่ือง โดยไม่ตอ้งเพิ่มทุนจากผู ้

ถอืหุน้และมทีรพัยส์นิอยู่ในครอบครองมากเกนิไป 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอีกัษรย่อว่า  

MJLF 

 

บจ. เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง 

ในเดอืนมกราคม 2553 บรษิทัฯ ร่วมกบั บมจ.กนัตนา กรุป๊ จดัต ัง้ บจ.เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเคเบิ้ล

ทวี ีภายใตช้ื่ อ “เอม็ แชนนอล” ออกอากาศภาพยนตรต์ลอดจนรายการบนัเทงิต่างๆเกี่ ยวกบัภาพยนตรท์ ัว่ประเทศผ่านดาวเทยีม บริษทัฯมี

สดัส่วนถอืหุน้อยู่ที่ 49.99% 

 

บจ.ไทยทคิเกต็เมเจอร ์

ในเดอืนมถินุายน 2550 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน บจ.ไทยทคิเก็ตมาสเตอร.์คอม ดว้ยสดัส่วน 40% และต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่ อเป็น บจ. 

ไทยทคิเก็ต เมเจอร ์เพื่อช่วยขยายงานของบริษทัฯไปสู่ช่องทางการเป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ รวมถงึใชส้นิทรพัยท์ี่มอียู่ให ้

เกิดประโยชนสู์งสุด โดยการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตรเ์ป็นช่องทางในการจาํหน่ายบตัรชมการแสดงต่างๆ เช่น บตัรคอนเสริต์ บตัร

ชมกีฬา และบตัรโดยสาร เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการใชช่้องจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตรใ์หเ้กิดประโยชนสู์งสุด และ ไทยทคิเก็ต เมเจอร ์

ยงัช่วยดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในศูนยก์ารคา้มากขึ้นอกีดว้ย 

 

บมจ. แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์

ณ สิ้นปี 2553 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน บมจ.แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์ในสดัส่วน 15.62%  

บมจ. แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอีกัษรย่อวา่ CAWOW 
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บจ. พวีีอาร ์

บจ. พวีอีาร ์เป็นบริษทัมหาชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องอนิเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํรายหนึ่ งของ

ประเทศอินเดีย  พีวีอารเ์ป็นผูบุ้กเบิกการสรา้งเครือข่ายโรงภาพยนตรใ์นรูปแบบมลัติเพลก็ซร์ายแรกในประเทศอินเดียต ัง้แต่ปี 2540 

ปจัจุบนัเครือข่ายของพวีอีาร ์ประกอบดว้ย 142 โรงภาพยนตร ์33 สาขาในประเทศอินเดีย ณ สิ้นปีบริษทัฯ ถอืหุน้ในพวีอีารใ์นสดัส่วน 

9.09% 

บจ. พวีอีาร ์จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศอนิเดยี โดยมอีกัษรย่อวา่ PVRL 

 

บจ. พวีีอาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์

บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์เป็นกจิการร่วมคา้ระหวา่งบรษิทัฯ กบั บจ.พวีอีาร ์จดัต ัง้ขึ้นต ัง้แต่ปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ

โบวล์ิ่งในประเทศอนิเดยี ซึ่ งเป็นธุรกจิเสรมิที่ดใีหก้บั บจ.พวีอีาร ์มากกว่าเพยีงแค่เป็นผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์แต่ยงัมธุีรกิจบนัเทงิแนว

ไลฟ์สไตลเ์สรมิดว้ย ธุรกจิโบวล์ิ่งแนวบนัเทงิน้ีไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้ริโภคในเมอืงนิวเดล ีซึ่ งเป็นที่ต ัง้ของสาขาแรก พวีอีาร ์บลู

โอ มแีผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอกีมากในเมอืงใหญ่ของประเทศอนิเดยี การขยายฐานไปยงัตลาดอนิเดยีน้ีถอืเป็นโอกาสทองสาํหรบั เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ ในการเตบิโตในต่างแดน ในตลาดที่มศีกัยภาพสูง และใหญ่กวา่ประเทศไทยหลายเท่าตวั 

ปจัจบุนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประกอบดว้ยบรษิทัภายในกลุม่  

บรษิทั ธุรกจิที่ประกอบกิจการ 

บมจ. แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์ ธุรกจิใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงัการ 

บจ. ไทยทกิเก็ตเมเจอร ์ ธุรกจิจาํหน่ายบตัรชมกีฬา คอนเสริต์ และงานต่าง ๆ 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ธุรกจิพื้นที่ ใหเ้ช่าและบรกิาร 

บมจ. สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์ ธุรกจิพื้นที่ ใหเ้ช่าและบรกิาร 

บจ. รชัโยธนิ อเวนิว ธุรกจิพื้นที่ ใหเ้ช่าและบรกิาร 

บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

บจ. พวีอีาร ์บลูโอ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ ธุรกจิโบวล์ิ่งและคาราโอเกะ 

 

3.2  ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่คือการทาํศูนยร์วมความบนัเทงิ ในนาม “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์ 

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

“เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” และ “บลูโอ ริทมึแอนโ์บวล์” เป็นบริการบนัเทงิหลกัที่จะดงึลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขา สาํหรบัพื้นที่ ส่วนที่ เหลอื

ภายในสาขา จะถูกจดัสรรใหก้บักิจการรา้นคา้ภายนอกเช่าดาํเนินการ โดยกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จะคดัสรรเฉพาะรา้นคา้ที่ จาํหน่ายสนิคา้

และบรกิารประเภทที่ เสรมิและสนบัสนุนใหส้าขามคีวามหลากหลายของสนิคา้และความครบวงจรในงานบริการเพื่อความบนัเทงิมากขึ้น ท ัง้น้ี

สนิคา้และบรกิารนัน้จะตอ้งมลีกัษณะสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของกลุม่ลูกคา้ของโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งเป็นหลกั  
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การขยายสาขาในแต่ละครัง้ กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกทาํเลที่ต ัง้เป็นสาํคญั สาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์น

แต่ละสาขาต ัง้อยู่บนทาํเลทองในเขตพื้นที่แหลง่ชมุชนที่พกัอาศยั ใจกลางเมอืง ใกลส้ถานศึกษาและสถานที่ทาํงานบริษทัเอกชนและราชการ 

รวมท ัง้การขยายสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ขา้ไปในหา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้แบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล์) และหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ 

ลว้นเป็นโอกาสทางการคา้ของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์นการสรา้งฐานลูกคา้และธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละธุรกิจโบวล์ิ่ งใหก้วา้งขึ้น โดย กลุ่ม

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์ดย้ดึนโยบายการวางรูปแบบของสนิคา้และบริการที่หลากหลายในทุกสาขา ทาํใหบ้ริเวณพื้นที่ ใหบ้ริการในแต่ละสาขา

แวดลอ้มดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งที่ เป็นบรกิารเพื่อความบนัเทงิหลกั  

จากภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สามารถจาํแนกตามรูปแบบการดาํเนินธุรกจิออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

รูปแบบที่ 1 : ศูนยบ์นัเทงิ (Stand Alone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนยบ์นัเทงิ ในลกัษณะ Stand Alone Complex กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะเป็นเจา้ของอาคาร

และจดัสรรพื้นที่ ส่วนใหญ่เพื่อธุรกจิหลกัคอืโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่ง และจดัสรรพื้นที่ ส่วนที่ เหลอืเพื่อใหเ้ช่าสาํหรบัรา้นคา้ต่างๆ และกาํหนด

พื้นที่บางส่วนใหเ้ป็นพื้นที่ ใชส้อยส่วนกลางรวมท ัง้ลานจดักจิกรรมการตลาด (Promotion Hall)  

จุดเด่นที่สาํคญัของการเป็น Stand Alone Complex ทาํใหม้คีวามคลอ่งตวัอย่างมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นที่ ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและส่งผลต่อรายไดจ้ากแต่ละธุรกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความคล่องตวัในการกาํหนดเวลาเปิด-ปิดอาคารซึ่ งมผีลต่อ

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการและโอกาสการทาํรายได ้การวางผงัโครงสรา้งพื้นที่บริการแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม รวมถงึการกาํหนดขนาดพื้นที่

รา้นคา้เช่า รวมท ัง้การทาํกจิกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้และสนบัสนุนยอดขายในแต่ละสาขา  

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

สาขาป่ินเกลา้ และสาขารงัสติ 

รูปแบบที่ 2 : สาขา 

การประกอบธุรกจิในรูปแบบของสาขา กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะดาํเนินการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนยก์ารคา้ การเช่าพื้นที่

ทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในดา้นของขนาดพื้นที่ ใหบ้ริการ ดงันัน้บริการหลกัที่มใีนสาขาจะเปิดใหบ้ริการส่วนโรงภาพยนตรเ์ป็นหลกัและจดัสรรพื้นที่

ส่วนเหลอืจากบรเิวณโรงภาพยนตรเ์พื่อใหเ้ช่าช่วงสาํหรบัเป็นรา้นคา้ใหบ้ริการ ยกเวน้บางสาขา หากไดพ้ื้นที่ เช่าที่มขีนาดใหญ่พอและม ีความ

เหมาะสมของทาํเลก็จะเปิดใหบ้รกิารท ัง้โรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่ง และจดัสรรพื้นที่บางส่วนสาํหรบัใหเ้ช่าช่วงต่อ (หากมพีื้นที่ เหลอื)  

ในรูปแบบของสาขา  บรษิทัฯ มนีโยบายการขยายสาขาโดยแบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ คอื 

1. รูปแบบที่อยู่ในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น  ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่า เป็นตน้ 

2. รูปแบบที่อยู่ในหา้งแบบ Discount Store / Hypermarket  เช่น  บิ๊กซ ี, เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ 

3. รูปแบบที่อยู่ในศูนยก์ารคา้แบบเปิด (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึ่ งดาํเนินการโดยบริษทั 

สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

3.3 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซม์เีป้าหมายหลกัในการเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตร ์จากการขยายสาขาไปยงัจุดต่างๆ ท ัง้ในกรุงเทพฯและ

ต่างจงัหวดั ส่งผลใหใ้นปจัจุบนัมส่ีวนแบ่งทางการตลาด ประมาณรอ้ยละ 80 ในช่วงปี 2551 และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่วางไว ้บริษทัฯ ได ้

วางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่ มจาํนวนโรงภาพยนตรใ์หม้ากขึ้น เพื่ อใหค้รอบคลุมพื้นที่ ใหบ้ริการท ัว่ทุกเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึต่างจงัหวดั ที่มศีกัยภาพเพยีงพอและคุม้ค่ากบัการลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขา

เพิ่ม ทางบริษทัฯ ก็ยงัมนีโยบายที่ จะเพิ่มความสะดวกสบายกบัผูม้าใชบ้ริการในการซื้อบตัรชมภาพยนตรโ์ดยนาํเทคโนโลยใีหม่เขา้มาช่วย

อาํนวยความสะดวก สาํหรบัช่องทางอื่ นๆ ที่ จะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ และในเครือ  ซึ่ ง

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้รกิารแลว้ในปจัจบุนั มดีงัน้ี 

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



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)            3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

2. จองตัว๋ภาพยนตรผ่์าน BUG Live 1113  

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

4. ระบบการจองบตัรชมภาพยนตรผ่์านโทรศพัทม์อืถอื กด *4999   

5. ระบบการเชค็รอบชมภาพยนตรผ่์านโทรศพัทม์อืถอื กด 4874999 

6. ระบบจองซื้อบตัรผ่านตูจ้าํหน่ายตัว๋อตัโนมตั ิ

นอกจากเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ลว้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขาย

จากธุรกิจโบวล์ิ่ง และการใหบ้ริการหอ้ง Karaoke ควบคู่ไปดว้ย โดยกาํหนดเป็นนโยบายการลงทนุและการตลาดที่จะมบีริการโบวล์ิ่งควบคู่

ไปกบัโรงภาพยนตร ์โดยคาํนึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นหลกั ซึ่ งปจัจุบนัทางบริษทัฯ มโีบวล์ิ่งภายใตแ้บ

รนด ์“เมเจอรโ์บว ์กรุป๊” และ “บลูโอ ริทึ่มแอนดโ์บว”์ ท ัง้หมด 29 สาขา (รวมสาขาที่อยู่กบัโรงภาพยนตรแ์บรนดอ์จีวี)ี รวมจาํนวน 478 เลน 

และหอ้งคาราโอเกะ 358 หอ้ง และบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดใหบ้ริการลานสเก็ตนํา้แขง็ จาํนวน 2 ลาน ที่สาขาเอสพละนาดท ัง้สองสาขา ภายใตช้ื่ อ 

“ซปัซโีร่” อกีดว้ย  

บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารขยายตวัในส่วนของธุรกิจอื่นที่ ช่วยสรา้งศกัยภาพในการเตบิโตของยอดขาย และช่วยผลกัดนัการใชท้รพัยากรที่

มอียู่อย่างคุม้ค่ามากยิ่ งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่ งใชพ้ื้นที่ครอบคลุมท ัง้ภายในโรงภาพยนตรแ์ละภายในพื้นที่ตวัอาคาร ผ่านรูปแบบต่างๆ 

เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม รวมไปถงึธุรกิจจาํหน่าย ดวีดี ีวซีดี ีและ

ลขิสทิธิ์ภาพยนตร ์

การที่ บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท  ์จํากดั (มหาชน) ซึ่ งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพฒันา

อสงัหาริมทรพัยแ์ละบริหารพื้นที่ ซึ่ งเป็นผูท้ี่มศีกัยภาพและชาํนาญการพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละบริหารพื้นที่ ขนาดเลก็ ซึ่ งทาํใหก้ารขยาย

สาขาของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ไดม้ากขึ้นดว้ย  ท ัง้น้ีเน่ืองจากบริษทัฯ ดงักล่าวมคีวามสามารถพฒันา

อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัอาคารที่มพีื้นที่ ใชส้อยไมเ่กนิ 10,000 ตารางเมตร ไปจนถงึอาคารขนาดใหญ่กวา่ 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรบักบั

กฎหมายผงัเมอืงที่มผีลบงัคบัใชใ้นบางพื้นที่ที่มกีฎหมายบงัคบัอยู่   

นอกจากแผนงานขยายธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่ งซึ่ งเป็นแหล่งรายไดห้ลกั บริษทัฯ ไดเ้ปิดกวา้งที่ จะขยายบริการบนัเทิงใน

รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคลอ้งและเกี่ ยวเน่ืองกบับริการบนัเทงิที่มอียู่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พิ่มความหลากหลายของบริการเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ในรูปแบบที่ เนน้ความทนัสมยั  โดยบริษทัฯ ไดม้กีารร่วมทุนกบับริษทั แคลฟิอรเ์นีย วา๊ว เอ็กซพ์เีรี่ ยน จาํกดั(มหาชน)  

เปิดใหบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย ในรูปแบบบนัเทงิสาํหรบัคนรุ่นใหมใ่ส่ใจสุขภาพ  

ดว้ยผลความสาํเร็จในการขยายสาขาโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่ งออกสู่ต่างจงัหวดัเริ่ มที่ จงัหวดัเชียงใหม่ นครสวรรค,์ อุดรธานี และ

ฉะเชิงเทรา ที่ ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดเีกินความคาดหมาย ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดข้ยายสาขาในต่างจงัหวดัเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆอย่างต่อเน่ือง ในปี 

2552 บรษิทัฯ ไดข้ยายสาขาไปยงั อมตะนคร ชลบรุ ีและเปิดแสตนอะโลนแห่งใหม่ ที่ สาขา เอสพละนาด งามวงศว์าน แคราย ท ัง้น้ีบริษทัฯ 

ยงัคงมองหาโอกาสในการขยายสาขาในต่างจงัหวดัที่มกีาํลงัซื้อและมคีวามเป็นไปไดข้องโครงการต่อไปอกีในอนาคต   

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

4. การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภณัฑ ์

 

จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ ผ่านมาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ส่งผลใหป้จัจุบนับริษทัฯ 

เป็นผูป้ระกอบการอนัดบัหน่ึงในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร ์การควบรวมกิจการกบั บริษทั อจีีว ีเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และ

การเขา้ร่วมทนุกบับริษทัต่างๆ ที่สรา้งมลูค่าเพิ่มทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ ในอนาคตซึ่ งเป็นการเสริมสรา้งใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่ความเป็น “สุดยอด

เมอืงหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทงิสาํหรบัชวีติคนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment 

Complex Provider)” ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ดงัน้ี 

1. ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

2. ธุรกจิอาหารและเครื่ องดื่ม  

3. ธุรกจิโบวล์ิ่งและคาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ 

4. ธุรกจิใหบ้รกิารสื่อโฆษณา 

5. ธุรกจิพื้นที่ ใหเ้ช่าและบรกิาร 

6. ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

 

สดัสว่นรายไดข้องแต่ละประเภทธุรกจิสาํหรบั ปี 2553 

  ส่วนงานธุรกิจโรง
ภาพยนตร์

49%

  ส่วนงานขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

12%

  ส่วนงานธุรกิจส่ือ
โฆษณา 

9%

  ส่วนงานธุรกิจโบว์ล่ิง
และคาราโอเกะ

9%

  ส่วนงานธุรกิจให้เช่า
พื้นที่และบริการ

7%

  ธุรกิจจาํหน่ายวีซีดี ดี
วีดี และลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์

14%

 

4.1  ธุรกจิโรงภาพยนตร ์(Cinema Business) 

4.1.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบริการ 

4.1.1.1 โรงภาพยนตร ์

โรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ เป็นโรงภาพยนตรใ์นระบบมลัตเิพลก็ซ ์(Multiplex) โดยในแต่ละสาขาที่ เปิดใหบ้ริการจะ

ถกูกาํหนดใหม้โีรงภาพยนตรโ์ดยเฉลี่ยจาํนวน 3 โรงขึ้นไป ท ัง้น้ีเพื่อใหส้ามารถรองรบักบัจาํนวนภาพยนตรท์ี่ จะเขา้ฉายไดห้ลายเรื่ องในวนั

และเวลาเดียวกนั ในปจัจุบนั บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทางเลอืกและความสะดวกในการเลอืกชมภาพยนตรใ์หแ้ก่ลูกคา้ โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์

ระดบัพรีเมี่ยม เพยีบพรอ้มดว้ยการตกแต่งสถานที่หรูหรา สวยงาม และการบริการที่ประทบัใจลูกคา้ยิ่ งขึ้น ไดแ้ก่ โรงภาพยนตรพ์ารากอน 

ซนีีเพลก็ซ ์และเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์นอกเหนือจากโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์และโรงภาพยนตรอ์จีวี ี 

ลกัษณะเด่นอกีประการหนึ่ งของโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์คอืมกีารตกแต่งโรงภาพยนตร ์(Theme) ที่สวยงามหรูหราทนัสมยั

หลากรูปแบบแตกต่างกนัในแต่ละสาขา ในเรื่ องของเกา้อี้น ัง่ชมภาพยนตรจ์ะมใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบ และมใีหเ้ลอืกหลายระดบัราคา การจดั

วางเกา้อี้ภายในโรงภาพยนตรจ์ะเป็นแบบข ัน้บนัได และแบบ Stadium รวมท ัง้การวางเกา้อี้สลบัช่องไฟระหว่างแถว ทาํใหไ้ม่เกิดการบงักนั



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

ระหวา่งแถวหนา้และแถวหลงั อกีท ัง้เพิ่มพื้นที่ระหวา่งแถวหนา้และแถวหลงัใหก้วา้งยิ่ งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ตลอดช่วงเวลาชม

ภาพยนตร ์นอกจากน้ีสาขาส่วนใหญ่ยงัจดัใหม้บีริการหอ้งวไีอพ ีและมมุกาแฟรบัรองลูกคา้ รวมถงึการใหบ้ริการนวดแบบสปาดว้ยเกา้อี้

ไฟฟ้าอย่างด ีเพื่อใหลู้กคา้รูส้กึผ่อนคลายระหวา่งรอชมภาพยนตรอ์กีดว้ย 

ในดา้นเครื่ องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตรใ์นเครือเมเจอรซ์ีนีเพลก็ซท์ุกสาขา ไดต้ิดต ัง้จอฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่ Mega 

Screen ที่มขีนาดหนา้กวา้งตามขนาดความกวา้งภายในโรงภาพยนตร ์ทาํใหผู้ช้มสามารถเหน็ภาพไดช้ดัเจนในทกุตาํแหน่งที่น ัง่ รวมท ัง้ความ

สมบรูณ์แบบทนัสมยัดา้นเทคโนโลยรีะบบเสยีงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX และ

ระบบเสยีงรุ่นใหมล่า่สุด JBL 3 ways  

ในดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์เป็นสิ่ งที่บริษทัฯ คาํนึงเป็นพเิศษ และถอืเป็นหลกัการ

สาํคญัของงานบริการที่จะตอ้งม ีโดยจะเหน็ไดจ้ากการเป็นผูเ้ริ่ มตน้ในการออกแบบโรงภาพยนตรใ์หม้ทีางเดนิดา้นนอกโรงโดยรอบเชื่ อมต่อ

ถงึกนัไม่สบัสน  ซึ่ งจะตอ้งออกแบบตัง้แต่เริ่ มตน้ เช่นสาขาที่ เป็น Stand Alone เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จะออกแบบโดยมโีรงภาพยนตรไ์วใ้น

อาคารตัง้แต่เริ่ มตน้ขออนุญาตกบัทางราชการเลย และต่อเชื่ อมกบัทางหนีไฟ โดยเชื่ อมต่อไปยงับนัไดหนีไฟที่สามารถลงมาถงึช ัน้ลา่งและมี

ประตูหนีไฟออกนอกอาคารไดท้นัที ขอ้สาํคญัทางเดินโดยรอบ หรือบนัไดหนีไฟ จะมไีฟฉุกเฉินติดต ัง้โดยตลอดเพื่อความสว่างหากเกิด

เหตุการณ์ขึ้น สาํหรบัสาขาที่อยู่ตามอาคารของผูอ้ื่ น ทางบริษทัฯ ก็จะคาํนึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกัโดยใชห้ลกัการเดยีวกบัอาคารที่ เป็น

ของบรษิทัฯ เอง ทางเดนิไมม่ดืมแีสงสวา่งเพยีงพอ มไีฟฉุกเฉินตดิต ัง้โดยรอบ และเดนิไดร้อบถงึกนัโดยตลอด ไม่สบัสน นอกจากน้ีบริษทัฯ 

ยงัไดต้ดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดในจุดต่างๆและเครื่ องมอืตรวจจบัอาวุธเพิ่มเตมิในทกุสาขา เพื่อความปลอดภยัของชีวติและทรพัยส์นิของผูม้าใช ้

บรกิารอกีดว้ย 

“โรงภาพยนตร ์จอยกัษ ์กรุงศรไีอแมกซ”์ 

เปิดใหบ้ริการที่พารากอนซนีีเพลก็ซ ์เป็นโรงภาพยนตรจ์อยกัษแ์ห่งแรกของภูมภิาคเอเชีย ภายในโรงภาพยนตรส์ามารถรองรบัผูช้ม

ไดสู้งสุดถงึ 556 ที่น ัง่ เป็นโรงภาพยนตรท์ี่มจีอฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่ กวา้ง 28 เมตร และสูง 21 เมตร พรอ้มดว้ยระบบเสยีงสมบูรณ์

แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทาํใหภ้าพและเสยีงที่ถ่ายทอดคมชดัเหมอืนเขา้อยู่ในเหตกุารณ์จริง และปจัจุบนัทางเมเจอรย์งั

ไดน้าํระบบ DMR  (Digital Re-mastering) เขา้มาซึ่ งเป็นระบบการฉายในรูปแบบใหม่ที่ ใหภ้าพคมชดักว่าปกติถงึ 10 เท่า พลงัเสยีง 

Digital Surround 12,000 วตัต ์ 

ปจัจุบนัราคาบตัรเขา้ชม 160 บาทสาํหรบัภาพยนตร ์3 มติ ิ(3D) และราคา 140 บาท สาํหรบัภาพยนตร ์2 มติ ิ(2D) เปิดใหบ้ริการ

ทกุวนัต ัง้แต่เวลา 11.00 น. ถงึ 20.30 น. ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่ องใชเ้วลาในการฉายโดยประมาณ 45 นาท ีถงึ 1 ช ัว่โมง  นอกจากนี้ โรง

ภาพยนตรจ์อยกัษก์รุงศรีไอแมกซย์งัสามารถรองรบัการฉายภาพยนตรฮ์อลลวูีดความยาว 2-3 ช ัว่โมงไดแ้ละคิดราคาบตัรเขา้ชม 200 บาท

ทกุที่น ัง่ 

การประกอบธุรกจิโรงภาพยนตรข์องกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ มลีกัษณะเด่นของธุรกจิ 6 ประการ ดงัน้ี 

1. กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จะลงทนุเฉพาะส่วนงานโครงสรา้ง งานตกแต่งโรงภาพยนตร ์และการลงทนุในระบบเทคโนโลยขีองโรง

ภาพยนตรท์ี่ สาํคญัคือระบบการฉายภาพและระบบเสยีง หรือจะเรียกรวมว่าเป็นผูล้งทุนใน Hardware โดยเจา้ของภาพยนตรห์รือผูส้รา้ง

ภาพยนตรจ์ะเรยีกเป็น ผูล้งทนุใน Software 

2. กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์มม่ภีาระตน้ทนุในส่วนของการจดัซื้อภาพยนตร ์(หนงั) เป็นหนา้ที่ของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์

ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตรท์ ัง้ในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นผูส่้งฟิลม์หรือเทปภาพยนตร์ใหโ้รง

ภาพยนตรเ์พื่อฉายในโรงภาพยนตรเ์ป็นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจา้ของ Software จะเป็นผูล้งทนุโปรโมทภาพยนตร์

ของตวัเองใหเ้ป็นที่ นิยมของคนดู ซึ่ งหมายถงึตน้ทนุทางการตลาดท ัง้หมดที่ เกี่ ยวกบัภาพยนตรเ์รื่ องนัน้ๆ เจา้ของภาพยนตรจ์ะตอ้งลงทนุเอง  

3. รายไดจ้ากค่าบตัรชมภาพยนตร ์ทางเจา้ของโรงภาพยนตรจ์ะเป็นผูเ้ก็บจากผูช้ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่าต ัว๋หนงัที่ ไดร้บัมาใหก้บั

เจา้ของภาพยนตร ์โดยเฉลี่ยในอตัรารอ้ยละ 48 ถงึ 50 ท ัง้น้ีรายไดส่้วนน้ีคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 43 ของรายไดร้วม การประกอบ

ธุรกิจโรงภาพยนตรข์องกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ยงัมรีายไดเ้สริมจากการขายเครื่ องดื่มและป๊อปคอรน์ (Concession) รายไดจ้ากการขาย

บตัรส่วนลด (Major Card) ซึ่ งเป็นบรกิารเสรมิที่สนบัสนุนยอดขายตัว๋หนงัไดเ้ป็นอย่างด ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

4. รายไดท้ี่มบีทบาทสาํคญัอกีรายการหน่ึงคือรายไดจ้ากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Onscreen Advertising) และพื้นที่ ใชส้อย

นอกโรงภาพยนตร ์ในฐานะเจา้ของสถานที่รวมถงึการไดร้บัเงนิสนบัสนุนทาํกจิกรรมร่วมกบัเจา้ของสนิคา้ต่างๆ (Sponsorship)  

5. โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มคีวามโดดเด่น คอืเป็นเจา้ของอาคารเอง (บางสาขา) ดงันัน้จงึสามารถที่จะจดัการบริหารเรื่ อง

ของเวลาฉายภาพยนตรไ์ดง้า่ยกวา่การเขา้ไปเช่าพื้นที่ ในอาคารของผูอ้ื่น เช่นฉายรอบแรกเร็วกวา่ หรอืรอบสุดทา้ยสามารถเลกิไดด้กึกว่าคู่แขง่ 

และยงัสามารถที่จะใชพ้ื้นที่ ในการจดักจิกรรมต่างๆที่ เกี่ ยวกบัภาพยนตรใ์นการส่งเสรมิการขายได ้ 

6. ขนาดของโรงที่ ใหญ่กว่า ซึ่ งบางโรงของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มขีนาดใหญ่สามารถจุผูช้มไดถ้งึประมาณกว่า 1,000 ที่น ัง่ ซึ่ งเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบในการรองรบักบัปริมาณของผูช้ม ที่ เขา้ชมเมื่อเวลาที่มภีาพยนตรใ์นระดบั Blockbuster เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สามารถที่จะทาํเงนิ

รายไดจ้ากโรงขนาดใหญ่ไดม้าก แต่สาํหรบัโรงขนาดเลก็จะตอ้งฉายภาพยนตรเ์รื่ องเดยีวกนัหลายรอบจงึจะไดร้ายไดเ้ท่าโรงขนาดใหญ่ 

 

4.1.1.2 รอบฉายและโปรแกรมหนัง 

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

โดยเฉลี่ยหนงั 1 เรื่ องใชเ้วลาในการฉายประมาณ  2-3 ช ัว่โมง ทาํใหโ้รงภาพยนตรแ์ต่ละโรงสามารถทาํรอบฉายไดเ้ฉลี่ย 4 ถงึ 7 รอบต่อวนั 

การวางโปรแกรมหนงัจะถกูกาํหนดโดยจาํนวนหนงัใหม่ที่จะเขา้ฉายในแต่ละสปัดาห ์(Movie Line up) และหนงัที่อยู่ระหว่างฉาย ซึ่ งโดย

เฉลี่ยในแต่ละสปัดาหจ์ะมหีนงัใหม่เขา้ฉายประมาณ 5-6 เรื่ อง และหนงัแต่ละเรื่ องจะมรีะยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สปัดาห ์

หรอือาจจะนานกวา่นัน้ขึ้นอยู่กบักระแสความนิยมของหนงั   

 

4.1.1.3 ภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉาย
1
  

โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอรซ์นีีเพลก็ซก์รุป้ ดาํเนินนโยบายผูกพนัธมติรกบัทกุค่ายบริษทัตวัแทนภาพยนตร ์เปิดกวา้งใหท้กุค่ายนาํ

ภาพยนตรเ์ขา้ฉายดว้ยเงื่อนไขการแบ่งรายไดค่้าบตัรเขา้ชมที่ ต่างกนัขึ้นอยู่กบัความนิยมของภาพยนตรเ์รื่ องนัน้ๆ ในปี 2553 ที่ ผ่านมา มี

จาํนวนภาพยนตรเ์ขา้ฉายในโรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์รวมท ัง้สิ้น 165 เรื่ อง จากจาํนวนภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายในประเทศท ัง้สิ้น 216 

เรื่ อง โดยมรีายละเอยีดประกอบ ดงัน้ี 

 

ประเภทของภาพยนตร ์ จาํนวนที่ฉายทัง้หมด (เรื่ อง) 
จาํนวนที่ฉายใน 

เครอืเมเจอรซี์นีเพลก็ซ ์(เรื่ อง) 

รวมภาพยนตรต่์างประเทศ 165 115 

ภาพยนตรไ์ทย 51 50 

รวมภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายท ัง้หมด¹ 216 165 

 

จากตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายในปี 2553 มจีาํนวน 216 เรื่ อง หรือเฉลี่ยมภีาพยนตรเ์ขา้ใหม่ทกุสปัดาห์ๆ  ละ 3-4 

เรื่ อง เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์ไดพ้จิารณาคดัภาพยนตรท์ี่มคุีณภาพหลากหลายแนว ตรงความตอ้งการของผูช้มเขา้ฉายท ัง้หมด 165 เรื่ อง หรือ

รอ้ยละ 76 ของภาพยนตรท์ ัง้หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตรใ์หน้านขึ้น  

 

 

                                           

1  ที่มา : ตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรร์ายใหญ ่
 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

4.1.1.4 ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์
2
  

ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรห์รอืราคาตัว๋หนงัจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัสาขาและประเภทของเกา้อี้น ัง่ที่ ใหค้วามสะดวกสบายระหว่างการ

ชมภาพยนตรท์ี่ ต่างกนั ดงัน้ี  

 

โรงภาพยนตรใ์นเครอืเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

ประเภทเกา้อี้นั่ง ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต่์อที่นั่ง (บาท) 

Normal พื้นฐาน 100-120 

Honeymoon seat แบบพบัที่ เทา้แขนได ้ 120-140 

First class เกา้อี้น ัง่แบบพบัที่ เทา้แขนไดบ้นช ัน้ลอย 150 

Platinum chair เกา้อี้น ัง่มทีี่ วางเครื่ องดื่ม, ป๊อปคอรน์ และมผีา้

รองศีรษะ 
170 

Opera chair  เกา้อี้ คู่ขนาดกวา้ง  500 

Emperor chair เกา้อี้ประเภทปรบัเอนนอนยดืขาได ้ 500-600 

 

โรงภาพยนตรใ์นเครอือจีวีี  

ประเภทเกา้อี้นั่ง ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต่์อที่นั่ง (บาท) 

มาตรฐาน (Standard) 80-120 

Honeymoon 120-140 

พรเีมยีร ์สวที (Premier Suite) 150-200 

โกลด ์คลาส (Gold Class) 200-500 

 

โรงภาพยนตรพ์ารากอนซีนีเพลก็ซ ์ 

ประเภทเกา้อี้นั่ง ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต่์อที่นั่ง (บาท) 

Premium 110-140 

Privilege 160 

Royal Balcony 180 

Paragon Chair 200 

Ultra Sweet 600 

Ultra Paradise 600 

Ultra Romance 600 

 

 

 

 

                                           

2  ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรโ์ดยเฉลี่ยในตลาดอยูท่ี่ 100 บาท ตํ่ากวา่ราคาในประเทศอ่ืนแถบเอเซยี เชน่ ญี่ ปุ่น ฮอ่งกง สิงคโปร ์ซ่ึงมรีาคาอยูท่ี่ 540, 350 

และ 220 บาทตามลาํดบั และตํ่ากวา่ราคาในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลยี ซ่ึงมรีาคาอยูท่ี่ 340 และ 224 บาทตามลาํดบั 
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โรงภาพยนตรเ์อสพละนาดซีนีเพลก็ซ ์ 

ประเภทเกา้อี้นั่ง ราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตรต่์อที่นั่ง (บาท) 

Normal 120-140 

Honeymoon 140-160 

Deco Opera 250 

Galleria Seat 500 

 

4.1.1.5 บรกิารจาํหน่ายเครื่ องด่ืมและป๊อปคอรน์ (Concession) 

รายไดจ้ากส่วนบริการ Concession หนา้โรงภาพยนตร ์เป็นรายไดเ้สริมที่สาํคญัและสรา้งความครบวงจรในงานบริการใหแ้ก่ธุรกิจ

โรงภาพยนตร ์ซึ่ งในปีที่ ผ่านมามสีดัส่วนรายไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 12 ของรายไดร้วม โดยมสีนิคา้หลกัคือ ป๊อปคอรน์ (Popcorn) และเครื่ องดื่ม

อดัลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ ออกแบบใหเ้ขา้กบัภาพยนตรเ์รื่ องดงัที่ กาํลงัเขา้ฉายอยู่ในขณะนัน้ และมสีนิคา้เสริมเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายและเพิ่มทางเลอืกใหลู้กคา้ เป็นแซนวชิ ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเลน่จาํพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมนัฝร ัง่แผ่นกรอบ (Potato 

Chip) ผลไมอ้บแหง้ และลูกอม เป็นตน้ 

การกาํหนดจาํนวนจุดขายหรือเคานเ์ตอรบ์ริการใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนโรงภาพยนตร ์ จาํนวนที่ น ั่งรวมและจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ 

ประกอบกบัการตกแต่งเคานเ์ตอรบ์ริการใหส้ะอาดสวยงามสะดุดตาทนัสมยัสอดคลอ้งกบัรสนิยมของลูกคา้ อกีท ัง้การจดัตาํแหน่งการวาง

สนิคา้ในเคานเ์ตอรใ์หส้ะดวกต่อการใหบ้ริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเขา้ซื้อ เป็นกลยุทธก์ารขายที่สาํคญัที่สามารถสรา้งความประทบัใจ 

ความสนใจ และกระตุน้ยอดขายสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

4.1.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธก์ารตลาด  

ดว้ยการวางเป้าหมายทางธุรกิจที่ จะเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิครบวงจรที่มโีรงภาพยนตรเ์ป็นสนิคา้หลกั ดงัสโลแกนที่ วางไว ้“สุด

ยอดเมอืงหนงัระดบัโลกและศูนยร์วมความบนัเทงิสาํหรบัชวีติคนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Lifestyle Entertainment 

Provider) กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจโรงภาพยนตรด์ว้ยการดาํเนินกลยุทธก์ารแขง่ขนัอย่างมอือาชพีตลอดมาตัง้แต่

เริ่ มกิจการ โดยการวางตาํแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ใหโ้รงภาพยนตรเ์ป็นโรงภาพยนตรท์ี่มมีาตรฐานของสถานที่

และงานบริการในระดบัสูง ควบคู่ไปกบัการสรา้งความนิยมในศูนยบ์นัเทงิ และดว้ยการใชก้ลยุทธก์ารสรา้งชื่ อสนิคา้ “เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ”์ 

(Brand Awareness Strategy) ใหก้บัท ัง้โรงภาพยนตรแ์ละศูนยบ์นัเทงิ ทาํใหป้จัจบุนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซเ์ป็นที่ นิยมของลูกคา้

ในดา้นบรกิารบนัเทงิที่ ไดม้าตรฐานและครบวงจร 

รายละเอยีดกลยุทธก์ารตลาดที่นาํมาใชป้ระกอบดว้ย 4 กลยุทธห์ลกัดงัน้ี 

กลยทุธโ์รงภาพยนตรม์าตรฐานสูง  

โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทุกสาขาทกุโรง มจีุดเด่นที่ เหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตรข์องคู่แข่งอย่างชดัเจน (Product 

Differentiation) ในเรื่ องความสวยงามหรูหราของสถานที่ บริการท ัง้ภายนอกและภายในโรงภาพยนตรแ์ละความทนัสมยัของระบบ

เทคโนโลยดีา้นภาพและเสยีง ท ัง้น้ีเป็นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร ์(Moviegoer) อย่าง

ต่อเน่ือง พบว่าลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานที่ เป็นอนัดบัหน่ึงในการเลอืกใชบ้ริการโรงภาพยนตร ์

ดงันัน้กลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จึงมกีารกาํหนดเป็นนโยบายและแผนงานที่ ต่อเน่ืองในการปรบัปรุงและพฒันาสาขาใหม้คีวามสวยงามและ

ทนัสมยัอยู่เสมอ ดว้ยรูปแบบของโรงแรมระดบั 5 ดาว เป็นหลกั  
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1) กลยทุธด์า้นทาํเลที่ต ัง้ที่ สมบูรณ์ 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กาํหนดนโยบายในการเลอืกทาํเลที่ต ัง้สาขาโรงภาพยนตร ์โดยมอีงคป์ระกอบสาํคญัคืออยู่ในเขตพื้นที่แหลง่

ชุมชนใจกลางเมอืง ใกลส้ถานศึกษา ใกลห้า้งสรรพสนิคา้ ใกลส้ถานที่ทาํงานบริษทัเอกชน ใกลส้ถานที่ ราชการ ใกลแ้หลง่ชุมชนที่พกัอาศยั 

และอยู่ในเสน้ทางที่ การสญัจรไปมาสะดวก มีรถประจาํทางผ่านหลายสายและเป็นทางผ่านออกสู่ภาคต่างๆ เพื่ อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้        

โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบทางธุรกิจ ไดแ้ก่  Stand Alone Complex, สาขาในหา้งสรรพสนิคา้, สาขาใน Discount Store และสาขาใน

ศูนยก์ารคา้แบบเปิดใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละทาํเลที่ต ัง้สาขา 

2) กลยทุธก์ารทาํตลาดเชิงรุกกบัลูกคา้ 

เพื่อสรา้งฐานลูกคา้และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดอีย่างต่อเน่ือง กลุม่เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์ ไดด้าํเนินกลยุทธก์ารตลาดเชงิรุกกบัลูกคา้ 

แผนการตลาดที่มคีวามรวดเร็วและมคีวามคลอ่งตวัในการปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาดที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรวมถงึ

แผนการทาํการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกคา้  

กลยุทธก์ารทาํการตลาดเชงิรุกที่ ใชอ้ยู่ในปจัจบุนัประกอบดว้ย 

- การนาํเสนอสนิคา้และบรกิารที่หลากหลาย  รวมถงึจดัภาพยนตรท์ี่ครบอรรถรสมากที่ สุด 

- งานบรกิารที่ประทบัใจระดบัมาตรฐานโรงแรม ที่ เขา้ใจลูกคา้ 

- กจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 วธิกีาร 

แบบที่ 1) กจิกรรมส่งเสรมิการขายพเิศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิดเทอม, ช่วงปลายปี เป็นตน้ 

และกจิกรรมส่งเสรมิกาขายท ัง้ปี เช่น ทาํบตัรอเิลค็โทรนิคแทนเงนิสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ในการเขา้ชม และการซื้อ

บตัรชมภาพยนตร ์ นอกจากน้ี ยงัมกีารทาํกจิกรรมรอยลัตี้โปรแกรม (Royal Program) รวมถงึการทาํโปรโมช ัน่ส่วนลดพเิศษบางช่วงเวลา

อกีดว้ย 

แบบที่ 2) แบบเป็นของสะสม เช่น การแจกแฮนดบ์ลิ (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณาภาพยนตรท์ี่ ค่ายภาพยนตรผ์ลติออกมาเพื่อ

แจกใหก้บัผูช้มภาพยนตรท์ี่ นิยมสะสมเป็นที่ระลกึ  

แบบที่ 3)   แบบเป็นบตัรกาํนลั เช่น บตัรกิ๊ฟ การด์ ใชแ้ทนการส่งของขวญัใหแ้ก่กนัในเทศกาลต่างๆ และบตัรของขวญัสาํหรบั

องคก์ร ที่สามารถพมิพรู์ปภาพ หรอืผลติภณัฑท์ี่ตอ้งการได ้เพื่อมอบใหลู้กคา้หรอืผูม้อีปุการคุณ 

3) กลยทุธก์ารสรา้งพนัธมิตรธุรกจิ 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์หค้วามสาํคญักบัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัพนัธมติรธุรกิจ เช่นบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์กลุม่

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซใ์หค้วามร่วมมอือาํนวยความสะดวกดา้นสถานที่ ในการทาํโปรโมชัน่หนงัแต่ละเรื่ องจดัฉายหนงัรอบปฐมทศัน ์(Sneak 

Preview) รวมท ัง้การช่วยจดัโปรแกรมรอบฉายหนงัใหเ้หมาะสมกบัความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนงัจาํนวนรอบ

ฉายของหนงัแต่ละเรื่ องไม่เหมอืนกนั มคีวามยดืหยุ่นค่อนขา้งมาก โดยหนงัเรื่ องใดที่มกีระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจาํนวนมา

กรอบ ในขณะเดยีวกนัหนงัเรื่ องใดที่ เขา้ฉายแต่ไดร้บัความนิยมจากผูช้มตํ่าก็จะถกูถอดจากโปรแกรมเร็ว ท ัง้น้ีเพื่อจะไดน้าํหนงัเรื่ องที่ ไดร้บั

ความนิยมมากกวา่เขา้ฉายแทนเพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองไดท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ 

พนัธมติรธุรกิจอกีประเภทที่สาํคญัคือสปอนเซอร ์เป็นบริษทัเจา้ของสนิคา้บริษทัใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็นบริษทัที่มชีื่ อทางการคา้

เป็นสากล (International Brand) และมกีลุม่ลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกบัลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยโรงภาพยนตรจ์ะร่วมทาํ

แผนการตลาดกบักลุม่สปอนเซอรอ์ย่างต่อเน่ือง เช่นการทาํโฆษณาบนจอภาพยนตรแ์ละการทาํโปรโมช ัน่ภายในพื้นที่สาขา เป็นตน้ 

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

เน่ืองดว้ยภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉายในปจัจุบนัมจีาํนวนมากและมคีวามหลากหลายของประเภทสูง มภีาพยนตรท์ี่ เหมาะกบัผูช้มทุกวยั    

ทาํใหฐ้านลูกคา้ผูช้มภาพยนตรค่์อนขา้งกวา้ง กลุม่ลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะครอบคลุมต ัง้แต่วยัรุ่น วยัทาํงาน วยัสูงอายุ และกลุม่ที่มา

เป็นครอบครวั โดยกลุม่วยัรุ่นและวยัทาํงานจะมคีวามถี่ ในการใชบ้ริการชมภาพยนตรสู์งกว่ากลุม่อื่น ท ัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากความสะดวกดา้น

เวลาและความชอบดูภาพยนตรห์ลากแนวกวา่กลุม่ลูกคา้อื่น 
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นอกจากกลุม่ลูกคา้ที่ เป็นผูนิ้ยมชมภาพยนตรท์ ัว่ไป (Moviegoers) กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการขยายฐาน

ลูกคา้ใหก้วา้งขึ้น โดยมเีป้าหมายขยายเขา้สู่กลุ่มผูท้ี่ ยงัไม่นิยมชมภาพยนตร ์(Non-moviegoers) หรือผูท้ี่ ยงัไม่ชอบไปโรงภาพยนตรซ์ึ่ ง

บรษิทัฯ เชื่ อว่ายงัมอีกีเป็นจาํนวนมาก การทาํการตลาดโดยใชก้ลยุทธก์ารเขา้ถงึหรือ Direct marketing ชกัชวนใหล้องใชบ้ริการ มส่ีวนลด 

หากการทาํการตลาดกบัลูกคา้กลุ่มน้ีสาํเร็จจะสามารถทาํใหก้ลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เพิ่มฐานลูกคา้และจาํนวนยอดขายใหก้ลุม่เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกเหนือจากการกระตุน้ยอดขายจากกลุม่ Moviegoers ซึ่ งนิยมตดิตามชมภาพยนตรเ์ป็นประจาํ 

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

การจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมภาพยนตรผ่์านช่องจาํหน่ายตัว๋ (Box Office) บรเิวณดา้นโรงภาพยนตร ์เป็นวธิเีดมิที่ยงัคงเป็นที่ นิยมใชอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการซื้อต ัว๋เขา้ชมภาพยนตร ์และลดระยะเวลาในการรอซื้อต ัว๋ที่จดุจาํหน่ายตัว๋ เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไดจ้ดัใหม้ช่ีองทางการจอง และ/หรอื จาํหน่ายตัว๋ที่ เรยีกวา่ E –Cinema เพิ่มอกี 4 วธิ ีดงัน้ี 

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

2) เวบ็ไซตข์องเมเจอรซ์นีีเพลก็ซท์ี่ www.majorcineplex.com , อจีวี ีที่ www.egv.com,  พารากอนซนีีเพลก็ซท์ี่ 

www.paragoncineplex.com และ เอสพละนาดซนีีเพลก็ซ ์ที่ www.esplanadecineplex.com 

3) Bug Live 1113 

4) ระบบโทรศพัทม์อืถอื กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟงัรอบการฉาย 

 

4.1.2.2 ภาวะการแข่งขนั 

ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร ์

มลูค่าตลาดภาพยนตรใ์นปี 2553 ที่ ผ่านมา มมีลูค่ารวมท ัง้สิ้นโดยประมาณ 3,500 ลา้นบาท เป็นส่วนของมลูค่าตลาดภาพยนตรใ์น

เขตกรุงเทพมหานครที่ ใชร้ะบบส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าขายตัว๋หนงั ประมาณรอ้ยละ 80
3
 ของมลูค่าตลาดรวม ส่วนที่ เหลอือกีรอ้ยละ 20 เป็น

มลูค่าตลาดภาพยนตรท์ี่จาํหน่ายผ่านระบบสายหนงัในต่างจงัหวดั  

อย่างไรก็ดบีรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์ไดค้าดการณ์มลูค่าตลาดภาพยนตรใ์นปี 2554 ประมาณ 4,000 ลา้นบาท เตบิโตจากปี 

2553 ในอตัราประมาณรอ้ยละ 10 โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากความสามารถในการทาํรายไดจ้ากภาพยนตรท์ี่ เขา้ฉาย โดยคาดว่าจะมี

ภาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่ของท ัง้ไทยและฮอลลวูีดเขา้ฉายจาํนวนหลายเรื่ อง และทางตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรไ์ดม้แีผนปรบัปรุงกาํหนดฉาย

ภาพยนตรใ์หก้ระจายตวัมากยิ่ งขึ้น เพื่ อช่วยเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดข้องภาพยนตรแ์ต่ละเรื่ อง นอกจากนัน้การทาํกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดใหก้บัภาพยนตรเ์ป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งกระแสความนิยมใหก้บัภาพยนตรม์ากยิ่ งขึ้น ซึ่ งส่งผลใหร้ายไดเ้ตบิโตขึ้นตามไป

ดว้ย 

 

ข. โอกาสเตบิโตของธุรกจิโรงภาพยนตร ์

1. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทันอกจากจะไดเ้พิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตรม์ากขึ้น ท ัง้ในส่วนของจาํนวนภาพยนตร์

ไทยที่ เพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟวส์ตาร,์ GTH , สหมงคลฟิลม์ และยงัเนน้ในดา้นคุณภาพใหม้ากขึ้นดว้ย ท ัง้ในส่วนของ

งบประมาณการถา่ยทาํ สถานที่ถา่ยทาํภาพยนตรท์ี่มขีนาดใหญ่ และไดม้าตรฐานสูงขึ้นเทยีบช ัน้ไดก้บั Hollywood ในสหรฐัอเมริกา ซึ่ งทาํให ้

สดัส่วนรายไดจ้ากภาพยนตรไ์ทยมสีดัส่วนโตขึ้นถงึรอ้ยละ 40-50 ของรายไดร้วมในอุตสาหกรรม  ในขณะที่ภาครฐัไดพ้ยายามส่งเสริมให ้

ผูส้รา้งภาพยนตรต่์างชาติเขา้มาลงทุนใชป้ระเทศไทยเป็นสถานที่ ถ่ายทาํภาพยนตร ์ซึ่ งสญัญาณต่างๆ เหล่าน้ีน่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจใน

ทางตรง และในระยะยาวต่อไป 
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2. ในต่างจงัหวดัของประเทศไทย มเีพยีงไม่กี่ จงัหวดัที่มโีรงหนงัแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นโรงหนงัรุ่นเก่า ที่มสีภาพ

ค่อนขา้งทรุดโทรม ไม่ทนัสมยั ทาํใหท้างกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประเมนิว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะหวั

เมืองใหญ่ของประเทศไทยนัน้ ยงัมีโอกาสอีกสูง นอกจากนัน้ประชากรในต่างจงัหวดัมีกาํลงัซื้อสูง และขาดความบนัเทิงในรูปแบบโรง

ภาพยนตรท์ี่ทนัสมยั ไดม้าตรฐาน ทาํใหค้วามตอ้งการที่จะไดร้บัความบนัเทงิในรูปแบบน้ีมสูีงมากดว้ย 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ ทาํใหก้ลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ประเมนิว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตรภ์ายในประเทศยงัมอีกีมาก 

จากการที่หลายๆ ฝ่ายเขา้มาลงทุน และสนบัสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรภ์ายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโรงภาพยนตรซ์ึ่ งถอืเป็นส่วน

หน่ึงของอุตสาหกรรม และเป็นตวัหลกัสาํหรบัวงการภาพยนตรท์ ัง้ภายในประเทศ และท ัว่โลกที่ตอ้งอาศยัช่องทางนี้ ในการเผยแพร่ผลงาน

ภาพยนตรเ์ป็นลาํดบัแรกก่อนจงึจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลาํดบัถดัไป ดงันัน้โรงภาพยนตรจ์งึจาํเป็นตอ้งมมีาตรฐานสูงดา้นสถานที่ และ

ระบบเทคโนโลยี เพื่ อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงันัน้บริษทัฯ จึงยงัคงนโยบายในการขยายเขา้สู่พื้นที่ ในเขตปริมณฑลและใน

ต่างจงัหวดั เพื่อทาํใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกในการไปชมภาพยนตรม์ากยิ่ งขึ้น 

 

ค. ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์(คู่แข่งขนั) 

ผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงภาพยนตรร์ะบบมลัตเิพลก็ซ ์(Multiplex) ในปจัจบุนั ม ี2 รายหลกั ดงัน้ี  

 

ช่ือโรงภาพยนตร ์ บรษิทัผูป้ระกอบการ 

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์, อจีวี,ี พารากอน ซนีี

เพลก็ซ ์และเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์
บรษิทัฯ และบริษทัย่อย 

เอส เอฟ ซนีีมา่ บจ. เอส เอฟ ซนีีมา่ ซติี้ 

* จาํนวนโรงภาพยนตรข์องแต่ละผูป้ระกอบการ ท ัว่ประเทศ 

เน่ืองดว้ยลกัษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรท์ี่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในธุรกิจเป็นสาํคญั อกีท ัง้ขนาดของเงนิ

ลงทุนจาํนวนมากและทาํเลที่ต ัง้สาขาที่ เหมาะสมทางเศรษฐกิจที่ ค่อนขา้งจาํกดั ทาํใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจลว้นเป็นรายเดมิที่อยู่ในวงการ

เท่านัน้และเป็นการยากสาํหรบัรายใหมจ่ะเขา้มาเริ่ มธุรกจิ  

 

ง. สว่นแบ่งตลาด 

ปจัจบุนัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวีมีส่ีวนแบ่งตลาดรวมกนั ประมาณรอ้ยละ 80
4
ส่วนที่ เหลอือกีประมาณรอ้ยละ 

20 เป็นของโรงภาพยนตรร์ายอื่นอกีจาํนวนหลายราย ท ัง้น้ีส่วนแบ่งตลาดจะวดัจากยอดขายตัว๋ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่ องเฉพาะในรอบสปัดาห์

แรกที่ เขา้ฉาย 

 

จ. แนวโนม้ภาวะการแข่งขนั 

บริษทัฯ ประเมนิภาวะการแข่งขนัในธุรกิจโรงภาพยนตรปี์ 2553 จะเป็นการแข่งขนักนัในโรงภาพยนตรใ์นระบบมลัติเพลก็ซ ์

และระบบดิจิตอล สามมติิ ซึ่ งเป็นที่ นิยมของลูกคา้ผูช้มภาพยนตรใ์นปจัจุบนั โดยรูปแบบการแข่งขนันอกจากจะเป็นการเร่งพฒันาระบบ

เทคโนโลยภีาพและเสยีงแลว้ ยงัเป็นเรื่ องการปรบัปรุงตกแต่งสถานที่บริการใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความนิยมที่ปรบัเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ของลูกคา้  การอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการเขา้ถงึบริการของบริษทัฯ รวมถงึการขยายสาขาเขา้สู่พื้นที่ทาํเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอก

และต่างจงัหวดัมากขึ้น แนวโนม้การแขง่ขนัจะมุง่เนน้ไปยงัการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ในระยะยาวมากกวา่ 

                                           

4
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4.1.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.1.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลติภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

ก. ภาพยนตร ์

โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไม่มภีาระตน้ทุนในการจดัซื้อภาพยนตร ์ลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรจ์ะเปิดรบั

ภาพยนตรเ์ขา้ฉาย จากทุกค่ายผูผ้ลติท ัง้ค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรท์ ัง้รายใหญ่และรายอิสระ 

โดยเป็นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายไดจ้ากยอดขายตัว๋เขา้ชมภาพยนตร ์ท ัง้น้ีไม่มขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัการหา้มฉายในโรงภาพยนตรเ์ครืออื่น 

และยอดขาดตัว๋เขา้ชมภาพยนตรน์ ัน้รวมส่วนที่ เป็น promotion หรือส่วนลดของโรงภาพยนตรด์ว้ย ในลกัษณะเรื่ องต่อเรื่ องและโรงต่อโรง 

ไม่มกีารทาํสญัญาผูกพนัระยะยาว อาํนาจการต่อรองอตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยู่บนพื้นฐานของประวตัยิอดขายตัว๋ ผูป้ระกอบการรายใดที่มี

โรงภาพยนตรจ์าํนวนมาก ลูกคา้ใหค้วามนิยมและมปีระวตักิารทาํยอดขายตัว๋สูงอย่างต่อเน่ือง จะมอีาํนาจการต่อรองส่วนแบง่สูงตามไปดว้ย  

 

ข. บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร ์

บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรส์ามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุม่หลกัคือ กลุม่บริษทัตวัแทนจาํหน่าย และบริษทัผูส้รา้งภาพยนตร์

และจดัจาํหน่าย 

 บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรม์ ี2 กลุม่ คอื 

1. บริษทัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตรร์ายใหญ่คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65 โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัในเครือของบริษทัผูผ้ลติ

ภาพยนตรใ์นต่างประเทศ ไดแ้ก่บริษทั ภาพยนตรโ์คลมัเบยี ไทรสตาร ์บวันา วสิตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ยูไนเต็ด อนิเตอรเ์นช ัน่

แนล พคิเจอรส์ (ฟารอ์สีต)์ จาํกดัและ Warner Brothers (FE), Inc 

2. บริษทัตวัแทนจาํหน่ายอสิระคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36 โดยส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือของบริษทัผลติรายใด แต่จะเป็นผู ้

ซึ่ งจะนาํเขา้หนงัจากต่างประเทศ หรือผูท้ี่ จดัหาหนงัภายในประเทศเอง โดยจะทาํธุรกิจในลกัษณะซื้อลขิสทิธิ์ภาพยนตรจ์ากบริษทัผูผ้ลติหรือ

ผูส้รา้งภาพยนตร์ จากตลาดคา้ภาพยนตร์ในต่างประเทศ เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส ์หรือจากผูส้รา้งภาพยนตร์รายเล็ก

ภายในประเทศท ัว่ไป โดยอาศยัเน็ตเวริค์ที่มอียู่ในการดาํเนินธุรกจิ 

 บรษิทัผูส้รา้งภาพยนตรไ์ทยและจดัจาํหน่าย 

บริษทัผูส้รา้งภาพยนตรไ์ทย มผูีท้ี่ เขา้มาในวงการผลติภาพยนตรเ์พิ่มขึ้นหลายค่าย เช่น กลุม่ของบริษทั อารเ์อส โปรโมช ัน่, กลุม่

ของบริษทัแกรมมี่ , กลุม่ในเครือสถานีโทรทศันช่์อง 3, กลุม่ไฟวส์ตาร,์ กลุม่สหมงคลฟิลม์ เป็นตน้ ซึ่ งแนวโนม้การที่ ธุรกิจภาพยนตรไ์ทยมี

การเตบิโตค่อนขา้งสูง จงึมหีลายค่ายที่ เขา้สู่ธุรกจิน้ีเพื่อใชป้ระโยชนใ์นทรพัยากรที่มอียู่เพิ่มช่องทางธุรกจิดว้ย  

 

4.1.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 

 

4.2 ธุรกจิโบวล์ิ่ ง และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business) 

ดว้ยการวางกลยุทธก์ารตลาดเนน้สรา้งความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุรกิจโรงภาพยนตร ์ซึ่ งเป็นธุรกิจหลกั กลุ่ม

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์ดข้ยายเขา้สู่ธุรกจิโบวล์ิ่งใชช้ื่ อทางการคา้วา่ “เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” และ “บลูโอ รทิมึแอนดโ์บว”์ สุดยอดโบวล์ิ่งสมบูรณ์แบบ 

โดยวางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร ์โบวล์ ควบคู่ไปกบัการขยายสาขาของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ท ัง้น้ียงัไดเ้สริมกิจการลานส

เก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหมเ่ขา้มาภายใตก้ารบรหิารของ บลูโอ รทิมึแอนดโ์บว ์สาขาเอสพละนาด อกี 2 แห่ง 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

4.2.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบริการ 

เมเจอร ์โบวล์ ฮติ นาํเสนอบริการโบวล์ิ่งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทงิ (Sport Entertainment) ซึ่ งเป็นรูปแบบที่แตกต่าง

จากโบวล์ิ่ งในรูปแบบเดิมที่ จะเนน้เพื่ อการกีฬา เมเจอร ์โบวล์มรูีปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบวล์ิ่ งดว้ยอุปกรณ์โบวล์ิ่ งสะทอ้นแสง 

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

เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พรอ้มกนัน้ียงัมบีริการจาํหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม และบริการจดัการแขง่ขนั (Tournament) พรอ้ม

จดัเลี้ยงเป็นหมูค่ณะ   

อตัราค่าเกมสโ์บวล์ิ่ งอยู่ระหว่าง 70 บาทถงึ 140 บาทต่อเกมส ์ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสาขา ช่วงวนัและเวลาทาํการ   นอกจากน้ียงัมบีริการ

เสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูท้ี่มาใชบ้ริการไดแ้ก่บริการใหเ้ช่ารองเทา้ จาํหน่ายถงุเทา้ และบริการจาํหน่ายสนิคา้และอุปกรณ์โบวล์ิ่ งใน

รา้นโปรชอป (Proshop) ซึ่ งเป็นรา้นคา้ที่ดาํเนินการโดยบคุคลภายนอก  

บริการหอ้งคาราโอเกะในนาม “เมเจอร ์คาราโอเกะ” เป็นอกีหน่ึงบริการเพื่อความบนัเทงิที่สอดคลอ้งเป็นอย่างดีกบัความนิยมและ

พฤติกรรมของลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้ริการโบวล์ิ่ งที่ นิยมมากนัเป็นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร ์โบวล์จะมหีอ้งคาราโอเกะเปิด

ใหบ้รกิารตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา  

และในปี 2549 เมเจอร ์โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใตช้ื่ อ บูลโอ ริทมึแอนดโ์บวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl)   

นาํเสนอบริการโบวล์ิ่ งในลกัษณะของกีฬาเพื่อความบนัเทงิ โดยเนน้ความเป็น life style และเป็นสถานที่พบปะสงัสรรคใ์นหมู่คนรุ่นใหม ่

โดยสาขาแรกของ Blu-O ตัง้อยู่ที่ช ัน้ 5 สยามพารากอน และสาขาที่สองต ัง้อยู่ที่ช ัน้ 4 ด ิเอสพละนาด (ถนนรชัดาฯ) ในส่วนของบรรยากาศ

ของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเนน้ความบนัเทงิ ในลกัษณะ Club Fashion Bowling พรอ้มการใหบ้ริการคาราโอเกะในบรรยากาศ 

Chill out เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ พรอ้มกนัน้ียงัมบีริการจาํหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม และบริการจดัการแขง่ขนั พรอ้มจดั

เลี้ยงเป็นหมูค่ณะ  

นอกจากน้ีที่สาขาเอสพละนาดท ัง้สองสาขา ยงัมบีรกิารลานสเก็ตนํา้แขง็รูปแบบใหม ่ภายใตช้ื่ อ “ซบั ซโีร่” ซึ่ งเป็นลานสเก็ตนํา้แขง็ที่

เนน้ความบนัเทงิ แบบ Sport Entertainment จาํนวนสาขาละ 1 ลาน  

 

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

4.2.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธก์ารตลาด 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์วางตาํแหน่งสนิคา้และบริการ (Positioning) ให ้“เมเจอร ์โบวล์ ฮติ” เป็นสุดยอดโบวล์ิ่งที่มคีวามสมบูรณ ์

ท ัง้ในเรื่ องการออกแบบและการใหบ้ริการที่ เขา้ถงึความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยวตัถปุระสงคข์องการดาํเนินธุรกิจโบวล์ิ่งเพื่อเสริมฐาน

ธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละเพิ่มความหลากหลายใหบ้ริการภายในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ทาํใหก้ลยุทธก์ารตลาดดา้นต่างๆ ที่นาํมาใช ้ลว้น

เป็นกลยุทธก์ารทาํตลาดร่วมและสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารตลาดของโรงภาพยนตร ์ประกอบดว้ยกลยุทธม์าตรฐานสูง กลยุทธด์า้นทาํเลที่ต ัง้

ที่สมบูรณ ์กลยุทธก์ารทาํตลาดเชงิรุก และกลยุทธก์ารสรา้งพนัธมติรธุรกจิ แมว้า่จะมรีายละเอยีดต่างกนับา้งเน่ืองจากความต่างในการดาํเนิน

ธุรกจิ 

เมเจอร ์โบวล์ ไดแ้นะนาํ Brand ใหม่ ภายใตช้ื่ อ บูลโอ ริทมึ แอนด ์โบวล์ (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู่ตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถงึ

กลุม่เป้าหมายมากยิ่ งขึ้น โดยวางตาํแหน่งของผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากเมเจอรโ์บวล์ ซึ่ ง brand ใหม่น้ีจะเนน้ความเป็น urban lifestyle 

และกลุม่เป้าหมายผูซ้ึ่ งชื่นชอบการพบปะสงัสรรค ์ในสถานที่ที่มบีรรยากาศหรู และการบริการเป็นเสศิ โดย location ของ บลูโอ ริทมึแอนด ์

โบลว ์ไดต้ ัง้อยู่กบัหา้งใหญ่ใจกลางเมอืง ที่ช ัน้ 5 สยามพารากอน ที่ช ัน้ 4 ด ิเอสพละนาด ที่ช ัน้ 4 โครงการด ิอเวนิว พทัยา  ที่สาขารชัโยธิน 

และลา่สุดที่ เอสพละนาด 2 สาขางามวงศว์าน แคราย 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

ฐานลูกคา้ที่ เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของธุรกิจโบวล์ิ่ ง เป็นกลุม่และช่วงวยัเดยีวกบัลูกคา้ของธุรกิจโรงภาพยนตร ์ที่ นิยมและชื่ น

ชอบในความทนัสมยัของสนิคา้และบรกิาร และมพีฤตกิรรมการใชจ่้ายสนิคา้เพื่อความบนัเทงิอย่างสมํา่เสมอ 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

1. ที่สาขาของเมเจอร ์โบวล์ ฮติ ท ัง้ 24 สาขา และ บูลโอ รทิมึแอนด ์โบวล์ 5 สาขา 

2. ทมีงานขายงานจดัเลี้ยง ที่ เขา้ถงึลูกคา้โดยตรง 

 

4.2.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบริการ 

4.2.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลติภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

ก. บรษิทัตวัแทนจาํหน่ายอปุกรณ์โบวล์ิ่ ง  

อุปกรณ์โบวล์ิ่ งที่ มจีาํหน่ายในปจัจุบนัเป็นการนาํเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ในกรณีของ “เมเจอร ์

โบวล์ ฮติ” และ“บูลโอ ริทมึแอนดโ์บวล์” ใชอ้ปุกรณ์โบวล์ิ่งที่ทนัสมยัของบรนัสวคิ (Brunswick) ผูน้าํอปุกรณ์โบวล์ิ่งระดบัโลก โดยเป็นการ

ซื้อตรงจากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ข. อาหารและเครื่ องด่ืม 

สาํหรบัส่วนงานครวัดูแลดา้นอาหารและเครื่ องดื่ มนัน้การจดัซื้ออาหารสดจะเป็นในลกัษณะวนัต่อวนัโดยการประมูลเปรียบเทยีบ

ราคาแต่ละรายส่วนเครื่ องดื่มจาํพวกแอลกอฮอลน์ ัน้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ในกลุม่สปอนเซอรเ์ป็นหลกัและมสีนิคา้จากรายอื่นเสริม การส ัง่ซื้อ

จะพจิารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็นหลกัไมม่รีายประจาํผูกขาดทาํใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการจดัซื้อสูง 

4.2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 

 

4.3 ธุรกจิบรกิารสื่อโฆษณา  

ภายใตก้ารดาํเนินงานของ “บริษทั เมเจอร ์ซนีีแอด จาํกดั ” ซึ่ งเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยมขีอบเขตการ

ประกอบธุรกิจหลกัเพื่อใหบ้ริการสื่อโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์เอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์

และอจีีว ีรวม 47 สาขา และรวมไปถงึในส่วนของ เมเจอร ์โบว ์เมเจอร ์คาราโอเกะ บลูโอ ริทมึแอนดโ์บว ์และธุรกิจต่างๆที่ เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ ์กรุป้ ถอืหุน้อยู่ เช่น แคลฟิอเนีย วา้ว เอก็ซพ์เีรียล และสยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมน้ รวมถงึการใหบ้ริการทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตรแ์ละ

ใหบ้รกิารทางการตลาด โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

การโฆษณาในโรงภาพยนตรจ์ดัเป็นช่องทางโฆษณาอกีช่องทางหน่ึงที่มปีระสทิธิภาพ และเป็นที่ นิยมของบริษทัโฆษณาและบริษทั

เจา้ของสนิคา้ เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึกลุม่ลูกคา้เป้าหมายที่กาํหนดไดม้ากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อประเภทอื่นอย่างสื่อโทรทศัน ์สื่อวทิยุ หรือ

แผ่นป้ายโฆษณา ที่ เป็นการโฆษณาถงึกลุม่ลูกคา้เป้าหมายในแนวกวา้ง (Mass Advertising) ท ัง้น้ีธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรม์มีลูค่า

ประมาณรอ้ยละ 6ของอุตสาหกรรมรวมก่อนหกัส่วนลด เพิ่มขึ้นจากปีที่ แลว้ ที่มมีูลค่าเพยีงรอ้ยละ 4.7 ของอุตสาหกรรมรวม ในขณะที่ 

บริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตรอ์ยู่ที่ ประมาณรอ้ยละ 80
5
 โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ โรง

ภาพยนตร ์และ โบวล์ิ่ง ของบรษิทัฯ ในปี 2553 ที่ ผ่านมา ท ัง้สิ้นกวา่ 30 ลา้นคน ส่งผลใหม้ศีกัยภาพในการเตบิโตและแขง่ขนัสูง 

การใหบ้ริการสื่ อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร ์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ ซีนีเพลก็ซ ์อยู่ภายใตก้ารดูแลและ

บรหิารงานของเมเจอร ์ซนีีแอด  โดยเป็นลกัษณะการจา้งบรหิารและมกีารแบง่ส่วนรายรบัค่าโฆษณาระหวา่งเจา้ของโรงภาพยนตรแ์ละเมเจอร ์

ซนีีแอด  

                                           

5 ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และ Columbia Pictures 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

4.3.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.3.1.1 บรกิารสื่อโฆษณา (Media Provider) 

ประกอบดว้ยบรกิารโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. โฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) 

2. โฆษณาบนจอวดีโีอ (VDO Wall)  

3. โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลกิได ้3 หนา้ (Tri Vision) บนผนงัหนา้โรงภาพยนตร ์ 

4. โฆษณาบนจอ Plasma บรเิวณจดุจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร ์

5. โฆษณาบน Menu Board ณ บรเิวณเคานเ์ตอรจ์าํหน่ายเครื่ องดื่ม 

6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บรเิวณเคานเ์ตอรจ์าํหน่ายเครื่ องดื่ม 

7. โฆษณากลางแจง้ (Billboard/Cut-out) 

จากจาํนวนรูปแบบโฆษณาท ัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหโ้ฆษณาบนจอภาพยนตร ์(Screen Ads) ใน 47 สาขารวม 354โรง

ภาพยนตร ์(รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีีวเีป็นสื่อที่ นิยมและมยีอดเงนิโฆษณาสูงสุด ในอุตสาหกรรม

โฆษณาในโรงภาพยนตรท์ี่ บริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสนิคา้สนใจเลอืกและจดัสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลง

โฆษณาในสื่อยอดนิยมอย่างสื่อโทรทศันแ์ละสื่อวทิยุ ท ัง้น้ีเน่ืองจากจุดเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตรส์ามารถคาดการณ์จาํนวนของ

ผูร้บัสื่อโฆษณาหรอืผูบ้รโิภคไดค่้อนขา้งชดัเจน อกีท ัง้สามารถสื่อไดต้รงกบักลุม่ลูกคา้ที่ตอ้งการ  

4.3.1.2 การทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตร ์(Movie Promotion) 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะของบริการ 

1. การทาํกจิกรรมร่วมกบับริษทัหนงั (Movie Co-promotion) โดยมบีรษิทัเจา้ของสนิคา้เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนรายการค่าใชจ่้าย

ที่ เกดิขึ้นจากการทาํกจิกรรม  

2. การทาํโปรโมช ัน่ภาพยนตร ์(Film Promotion) เป็นการทาํโปรโมช ัน่นาํเสนอภาพยนตรใ์หก้บัค่ายหนงัอสิระ 

4.3.1.3 การใหบ้ริการทางการตลาด (Marketing Activity Services) 

เป็นการใหบ้ริการกบับริษทัเจา้ของสนิคา้ทาํกจิกรรมทางการตลาดกบักลุม่เป้าหมายที่กาํหนด โดยกจิกรรมทางตลาดในแต่ละครัง้จะ

จดัขึ้นภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร ์

4.3.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

4.3.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธก์ารตลาด 

ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร ์กลยุทธก์ารตลาดจะเนน้การนาํเสนอใหลู้กคา้บริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสนิคา้เหน็ว่าโรง

ภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซเ์ป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผูบ้ริโภคที่ มีรสนิยมการใชจ่้ายซื้อสินคา้เพื่ อความบนัเทิงอย่างไม่จาํกดั ฐานอายุ

ค่อนขา้งกวา้งต ัง้แต่วยัรุ่น วยัทาํงานและกลุ่มที่มาเป็นครอบครวั โดยกลุ่มที่มคีวามสมํา่เสมอในการเขา้มาใชบ้ริการจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยั

ทาํงาน จากขอ้มลูรายไดโ้รงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งสามารถประเมนิยอดจาํนวนผูท้ี่ เขา้มาใชบ้ริการ (Visitor) ภายในสาขาท ัง้สิ้น 47 สาขาของ

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์อจีีว ีพารากอน ซนีีเพลก็ซ ์และเอสพละนาด ซนีีเพลก็ซ ์ในปี 2553 ไดว้่ามจีาํนวนสูงถงึประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี ใน

จาํนวนน้ีอาจมคีวามถี่ ในการเขา้มาใชบ้ริการมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสาขา ท ัง้น้ีจาํนวนผูท้ี่ เขา้มาใชบ้ริการแต่ละสาขาจะแปรผนัตามจาํนวน

โรงภาพยนตร ์โบวล์ิ่ ง และบริการอื่นๆ ในสาขา เช่นที่สาขารชัโยธินจะมจีาํนวนผูเ้ขา้มาชมหนาแน่นมากที่ สุดประมาณ 2 ลา้นคนต่อปี โดย

จาํนวนผูม้าใชบ้ริการจะหนาแน่นในช่วงวนัศุกร ์เสาร ์อาทติยแ์ละช่วงปิดภาคเรียน สาํหรบัปี 2554 ดว้ยจาํนวนสาขาที่ เพิ่มขึ้นบริษทัประเมนิ

วา่จะมจีาํนวนผูท้ี่ เขา้มาใชบ้รกิารภายในสาขาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 ลา้นคนต่อปี 

การจดักจิกรรมโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และกจิกรรมทางการตลาด สามารถทาํไดก้บัทกุพื้นที่สาขาของ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวีี

อนัไดแ้ก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร ์บรเิวณลานโบวล์ิ่ง หอ้งคาราโอเกะ พื้นที่ ส่วนกลางในสาขา รวมท ัง้ลานภายนอกอาคาร  



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)        4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ ์

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

แบง่ออกได ้ 2 ประเภทคอืลูกคา้บริษทัโฆษณา (Media Agency) และลูกคา้ทางตรง (Direct Client) คอืบรษิทัเจา้ของสนิคา้ ใน

สดัส่วนที่ ใกลเ้คยีงกนั 

ค. การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

สาํหรบัลูกคา้บริษทัโฆษณา การเขา้ถงึลูกคา้บริษทัใชว้ธิ ีDirect Approach 

4.3.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ก. มูลค่าตลาดและสว่นแบ่งตลาด 

จากขอ้มูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าค่าใชจ่้ายโฆษณาผ่านสื่ อโรงภาพยนตรใ์นปี 2553 มมีูลค่ารวม

ประมาณ 5,062 ลา้นบาท ซึ่ งเป็นมลูค่าก่อนหกัส่วนลดใหก้บัลูกคา้ คิดเป็น 5.7% ของมลูค่าอตุสาหกรรมโฆษณาท ัง้หมด และมกีารเตบิโต

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวี ีมส่ีวนแบ่งตลาดมากที่ สุดคือประมาณรอ้ยละ 80
6
 ซึ่ งสะทอ้นถงึความนิยมของ

บรษิทัโฆษณาในโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์และอจีวีใีนดา้นโอกาสการเขา้ถงึกลุม่ผูช้มสูงสุดโดยเปรยีบเทยีบ  

ข. แนวโนม้การแข่งขนั 

เน่ืองดว้ยงบประมาณซื้อสื่ อโฆษณาของบริษทัโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ที่ มค่ีอนขา้งจาํกดัในแต่ละปี ทาํใหก้ารจดัสรรงบ

โฆษณาแต่ละประเภทตอ้งมกีารพจิารณาถงึโอกาสในการเขา้ถงึกลุม่ลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั ทาํใหแ้นวโนม้การแข่งขนั น่าจะออกมาในรูปของ

แต่ละค่ายโรงภาพยนตรห์นัมาขยายสาขาและปรบัปรุงโรงภาพยนตรใ์หม้คีวามทนัสมยัเพื่อเพิ่มความนิยม  แต่ท ัง้น้ีเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซไ์ดก้า้ว

รุดหนา้อย่างโดดเด่น และเหนือคู่แขง่ในธุรกิจโรงภาพยนตร ์เน่ืองจากเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เป็น Entertainment Complex และมบีริการที่

มากกว่าโรงภาพยนตร ์มสีนิคา้และบริการเพื่อความบนัเทงิหลากหลายชนิด พรอ้มใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้ริการในสาขา และมพีื้นที่

ภายในสาขาที่สามารถจดักิจกรรมทางการตลาดได ้ทาํใหโ้อกาสในการสรา้งและขยายฐานลูกคา้ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์มลีกัษณะที่แน่นอน

และต่อเน่ืองดว้ยนโยบายการพฒันาที่ ไม่หยุดน่ิงท ัง้การขยายสาขาและปรบัปรุงงานบริการที่สม ํา่เสมอโดยคาํนึงถงึความตอ้งการและรสนิยม

ของลูกคา้เป็นหลกั ทาํใหโ้อกาสในการแขง่ขนัของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เหนือกวา่คู่แขง่โดยเปรยีบเทยีบ 

4.3.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.3.3.1 การจดัใหไ้ดม้าซึ่ งผลติภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

เป็นการใชท้รพัยากรเฉพาะที่มอียู่ในกลุม่เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์  เพื่อจดักิจกรรมสรา้งรายไดเ้ขา้บรษิทัฯ  เช่น โรงภาพยนตร ์ โบวล์ิ่ง 

พื้นที่ภายในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รวมท ัง้ระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com 

4.3.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอ้ม 

-ไมม่-ี 

4.4 ธุรกจิใหบ้ริการพื้นที่ เช่า (Rental Space Business) 

การประกอบธุรกจิใหบ้รกิารพื้นที่ เช่าของกลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซจ์ะเกดิขึ้นและขยายตวัควบคู่ไปกบัการเปิดสาขาใหมโ่ดยการ

ใหบ้รกิารพื้นที่ เช่ามเีป้าหมายเพื่อสรา้งความหลากหลายใหก้บับรกิารภายในสาขา โดยการคดัเลอืกประเภทรา้นคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม

การใชจ่้ายของลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้รกิารเป็นสาํคญั  

4.4.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4.4.1.1 พื้นที่ ใหเ้ช่า  

ในปจัจบุนักลุม่เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซเ์ป็นเจา้ของ และบริหารพื้นที่ เช่าใน 20 สาขา ไมร่วมที่สาขาป่ินเกลา้ โดยพื้นที่ ส่วนใหญ่ภายใน

สาขาจะถกูจดัสรรใชไ้ปเพื่อกจิการภายในกลุม่เมเจอร ์ ซนีีเพลก็ซ ์ ประกอบดว้ยพื้นที่ ใหบ้รกิารของโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่ง ส่วนที่ เหลอืจะ

เป็นพื้นที่ ส่วนกลาง และพื้นที่ ใหเ้ช่าเป็นรา้นคา้ท ัว่ไป  

                                           

6
 ท่ีมา :  บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ อนัไดแ้ก่ Warner Brothers  United International Pictures และ Columbia Pictures 
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4.4.1.2 รูปแบบสญัญาเช่า 

พื้นที่ ใหเ้ช่าเปิดเป็นรา้นคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือรา้นคา้เช่าที่ทาํสญัญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และรา้นคา้เช่า

ที่ ทาํสญัญาเช่าระยะส ัน้ไม่เกิน 3 ปี คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.67 และ 81.33 ตามลาํดบั จากจาํนวนพื้นที่  44,007 ตารางเมตร รา้นคา้

ท ัง้หมด 166 รา้น ไมร่วมรา้นคา้ที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

4.4.1.3 บรกิารระบบสาธารณูปโภค 

เป็นบริการเสริมที่ควบคู่ไปกบัการใหเ้ช่าพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลกัๆ เช่นการใหบ้ริการแสงไฟ ไอเยน็ และ

บริการพื้นที่ ส่วนกลางเช่น ลฟิทโ์ดยสาร บนัไดเลื่อน บริการระบบป้องกนัอคัคีภยั บริการทาํความสะอาด บริการรกัษาความปลอดภยั และ

การใหบ้รกิารที่จอดรถภายในสาขา 

4.4.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

4.4.2.1 การตลาด 

ก. กลยทุธก์ารตลาด 

เน่ืองจากลกัษณะเด่นของพื้นที่ ใหเ้ช่าอยู่ในสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เป็นกลยุทธก์ารขายในตวัที่ทาํใหก้ารขายพื้นที่ เป็นไป

อย่างราบรื่ นตลอดมาในทุกสาขา ท ัง้น้ีเน่ืองจากกลุม่ลูกคา้และจาํนวนลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเป็นประเดน็พจิารณาหลกัที่ เจา้ของ

รา้นคา้เลอืกที่จะเปิดสาขาตามสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

ข. ลกัษณะลูกคา้และกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

ลูกคา้ที่ เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะตอ้งเป็นรา้นคา้ระดบัแนวหนา้ที่ ไดร้บัการพจิารณาว่ามสีนิคา้และบริการที่มเีอกลกัษณ์และโดด

เด่นในประเภทนัน้ๆ  อกีท ัง้มรูีปแบบการตกแต่งรา้นคา้ที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซท์ี่ วางแนวไว ้โดยรา้นคา้ส่วน

ใหญ่เป็นพนัธมติรที่มคีวามสมัพนัธก์บักลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ต่อเน่ืองมาตัง้แต่สาขาแรกที่ สุขมุวทิ และดว้ยความสมัพนัธอ์นัดทีาํใหก้ารให ้

เช่าพื้นที่สาํหรบัสาขาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่ น ประกอบกบัพื้นที่ของเมจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไม่มมีากเหมอืนพลาซ่าอื่นๆ ดว้ยการรกัษา

ภาพลกัษณ์ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ที่ ไม่มุ่งหวงัทาํธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์แต่เป็นการรกัษาสมดุลการใชพ้ื้นที่ เพื่อใหเ้กิดความ

คุม้ค่าของอาคาร เพื่อเสริมศกัยภาพของสนิคา้ จงึสามารถรกัษาระดบั Occupancy Rate ไดเ้กือบท ัง้หมดทกุสาขา เน่ืองจากเป็นลูกคา้ราย

เดมิที่ขยายสาขาไปพรอ้มกบัโรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เช่น รา้นเค เอฟ ซ ีรา้นเอม็ เค สุกี้ รา้นแมคโดนลั รา้นแบลค แคนยอน และ

รา้นหนงัสอืดอกหญา้ เป็นตน้  

ค. ช่องทางการจาํหน่าย 

กลุม่เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ดาํเนินการใหเ้ช่าพื้นที่ โดยผ่านทมีงานขายพื้นที่ เขา้เสนอรูปแบบ และจุดเด่นของ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ 

โดยมจีาํนวนลูกคา้และฐานลูกคา้ที่ เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาเป็นจุดขายสาํคญั ประกอบกบัภาพลกัษณ์ที่ โดดเด่นตรงเป้าหมายกลุม่ผูม้าใช ้

บรกิารภายในอาคารเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ ซึ่ งเป็นอกีทางเลอืกของเจา้ของกจิการในการลงทนุ 

4.4.2.2 ภาวะการแขง่ขนั 

ดว้ยความแตกต่างจากคู่แข่งในลกัษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ดว้ย

ประสบการณ์การเปิดสาขาที่ ผ่านมา แมว้่าจะมบีางสาขาที่ต ัง้อยู่ใกลก้บัศูนยก์ารคา้และบางสาขาตัง้อยู่ในศูนยก์ารคา้ ลูกคา้พื้นที่ เช่าของกลุม่

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ยงัคงใหค้วามเชื่ อม ัน่ที่ จะเปิดและขยายสาขาตามไปกบัสาขาใหม่ของเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ งพื้นที่ภายใน

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ ในวนัน้ียงัขาดแคลนและมีจาํนวนไม่เพียงพอ ดงันัน้จึงเริ่ มเกิดการลงทุนศูนยก์ารคา้ใหม่ขึ้นในเขตพื้นที่ ต่างๆ ท ัง้ใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

4.4.3 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอ้ม 

 -ไมม่-ี 
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4.5 ธุรกจิการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตรถ์อืเป็นอีกธุรกิจหน่ึงที่ ส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจ

ประเภทน้ีภายใตบ้รษิทั แปซฟิิค มารเ์ก็ตติ้ง จาํกดั และบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั  

3.5.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายภาพยนตรส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือการนาํเขา้ภาพยนตรเ์พื่อจดัจาํหน่ายภายในโรงภาพยนตร ์และ

การจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นตลาดโฮมวดีโีอ ไดแ้ก่ วซีดี ีและดวีดี ีโดยเขา้ซื้อลขิสทิธิ์ในการจดัจาํหน่ายภาพยนตรจ์ากผูผ้ลติภาพยนตร ์และ

ทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธค์วบคู่กนัไป 

3.5.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมการจดัจาํหน่ายภาพยนตรใ์นประเทศไทย ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ของเครื่ องเลน่วซีดี ีและดี

วดีีมรีาคาที่ ถูกลง ทาํใหผู้บ้ริโภคมกีาํลงัในการซื้อมากยิ่ งขึ้น และจากภาพยนตรใ์หม่ที่ ออกสู่ตลาดมจีาํนวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกบัโรง

ภาพยนตรใ์นปจัจุบนัมจีาํนวนจาํกดัดว้ยระยะเวลาในการฉายเพยีง 52 สปัดาหต่์อปี ทาํใหบ้ริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตรม์กีารแข่งขนักนัสูง 

ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกภาพยนตรท์ี่ น่าสนใจและมีแนวโนม้ที่ จะไดร้บัความนิยมเมื่ อเขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์ตลอดจนมกีารวางแผน

การตลาด กจิกรรมส่งเสรมิการขายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้หนัมาสนใจสะสมภาพยนตรม์ากยิ่ งขึ้น 

ในปจัจบุนับรษิทัที่ทาํธุรกจิจดัจาํหน่ายภาพยนตรม์อียู่ 9 รายหลกัคอื 

1. บรษิทั ซวีดี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิทั แมงป่อง จาํกดั (มหาชน) 

3. บรษิทั แปซฟิิค มารเ์ก็ตติ้ง แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 

4. บรษิทั ไรท้พ์คิเจอร ์จาํกดั 

5. บรษิทั ไรท ์บยีอน จาํกดั 

6. บรษิทั แคทาลสิท ์อลัลาย แอนด ์ประเทศไทย จาํกดั 

7. บรษิทั ยูไนเตด็ โฮมเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

8. บรษิทั เจ-บิ๊คส ์ฟิลม์ จาํกดั 

9. บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จาํกดั 

ผลกระทบทางดา้นการละเมดิลขิสิทธิ์ภาพยนตรย์งัคงเป็นปญัหาที่ มมีาอย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนั เน่ืองจากมกีารลกัลอบวาง

จาํหน่ายอย่างแพร่หลาย และราคาตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตรล์ขิสทิธิ์มาก ซึ่ งรฐับาลไดม้นีโยบายปราบปรามการละเมดิลขิสทิธิ์อย่าง

เคร่งครดัมากยิ่ งขึ้น  ดงันัน้ในส่วนของบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตรจ์ึงพยายามคดัเลอืกสนิคา้ที่ มคุีณภาพและตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหม้ากที่ สุด   
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5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

 

ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ มมีลูค่าตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 สรุปรายละเอยีดไดด้งัน้ี 

5.1 สทิธิการเช่าที่ ดิน 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้นสุดปี 2567 

 

 

 

เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567 

-ไมม่-ี  

 

 

 

14.25 

 

โอนสทิธกิารเช่าที่ดนิเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิ

กูข้องบริษทั เมเจอร ์พรอพเพอรต์ี้ จาํกดั และ

บริษทั ซึ่ งปจัจุบนับริษทั ไดช้าํระเงนิกูค้รบท ัง้

จํานวนแลว้  อย่างไร ก็ตามบริษ ัทย ังมิได ้

ดําเนินการไถ่ถอนหลกัประกันจากสถาบนั

การเงนิ 

 

  

5.2 อาคาร 

สาขา ผูถ้อืกรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เมเจอร ์พรอพเพอรต์ี้ 178.10 เป็นหลกัประกนัร่วมกบัสทิธกิารเช่าที่ดนิตาม 

(5.1) 

รชัโยธนิ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

รงัสติ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

  

5.3 สทิธิการเช่าพื้นที่ ในอาคาร 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

รามคาํแหง เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี 9 เดอืน สิ้นสุดปี 

2560 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เชยีงใหม่ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุด 8  มนีาคม 

2554 

-ไมม่-ี เป็นหลกัประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

ป่ินเกลา้ 

 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2560 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2573 

-ไมม่-ี 

 

56.32 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

พระราม 3 เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555 -ไมม่-ี เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่ อของบริษทั  



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

บางนา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555 

(โรงภาพยนตร)์ 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2556 

(โบวล์ิ่ง) 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

บางกะปิ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้นสุดปี 2568(โรง

ภาพยนตร)์ 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 2565 

(โบวล์ิ่ง) 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

เสรเีซน็เตอร ์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 2556 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

พระราม 2 เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2556 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

อดุรธานี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561 

(โรงภาพยนตร)์ 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561 

(โบวล์ิ่ง) 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 

นนทบรุี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ฉะเชงิเทรา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี  2571 7.76 -ไมม่-ี 

ทองหลอ่ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เมโทรโพลสิ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปีสิ้นสุดปี  2565  122.50 -ไมม่-ี 

อบุลราชธานี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2568 7.54 -ไมม่-ี 

สยาม 

พารากอน 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2574  265.85 โอนสทิธกิารเช่าที่ดนิเพื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงนิสนิเชื่ อของบรษิทั กบัธนาคาร กรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) 

หวัหนิ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สมยุ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

แจง้วฒันะ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

พษิณุโลก เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564       -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2574  102.95 -ไมม่-ี 

พทัยา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2570 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ชลบรุี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2570  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

กระบี่ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566       -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ศาลายา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

อยุธยา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571       -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

เพชรบูรณ์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

บิ๊กซ ีนวนคร เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

โลตสั 

นวนคร 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ธญับรุ ี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ราชบรุี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

ศรนีครนิทร ์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 -ไมม่-ี -ไมม่-ี 

สาํนกังาน

ใหญ่ 

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2581 32.19 -ไมม่-ี 

 

5.4 อปุกรณ์ 

5.4.1 อปุกรณ์ในโรงภาพยนตร ์ 

อุปกรณ์ที่ ใชใ้นการดาํเนินงานกิจการโรงภาพยนตรป์ระกอบดว้ย โครงสรา้งของโรงภาพยนตร ์งานตกแต่ง งานเกา้อี้ งานสเต

เดยีมยกระดบัพื้น งานระบบเสยีง เครื่ องฉาย งานโครงจอ และอปุกรณ์เครื่ องใชใ้นโรงภาพยนตร ์มมีลูค่าตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2553 

รวมจาํนวนท ัง้สิ้น 2,648.24 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รชัโยธนิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รงัสติ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รามคาํแหง เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เชยีงใหม่ เจา้ของ / เชยีงใหม ่ซนีีเพลก็ซ ์ -ไมม่-ี 

ป่ินเกลา้ เช่าระยะยาว / ผูใ้หเ้ช่า -ไมม่-ี 

พระราม 3 เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

บางนา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

บางกะปิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เสรเีซน็เตอร ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พระราม 2 เจา้ของ/ บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อดุรธานี เจา้ของ/อดุรไฟวส์ตาร ์ -ไมม่-ี 

นนทบรุี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

ฉะเชงิเทรา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

บางแค เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ซคีอน เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

รงัสติ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ลาดพรา้ว เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธิ ภาระผูกพนั 

เมโทรโพลสิ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

ป่ินเกลา้ เจา้ของ/ อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

แกรนด ์อจีวี ี เจา้ของ/อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

สาํโรง เจา้ของ/อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

ศรรีาชา เจา้ของ/อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

โคราช เจา้ของ/อจีวี ีไฟวส์ตาร ์ -ไมม่-ี 

แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์ -ไมม่-ี 

อบุลราชธานี เช่าระยะยาว / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เพชรเกษม เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

สยามพารากอน เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

หวัหนิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

สมยุ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พษิณุโลก เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

แจง้วฒันะ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พทัยา เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ชลบรุี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

กระบี่ เจา้ของ / บรษิทัฯ   -ไมม่-ี 

ศาลายา 
เจา้ของ / บรษิทัฯ  

(เปิดบรกิาร 25 ม.ค. 2551) 
-ไมม่-ี 

อยุธยา 
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 28 ก.พ. 2551) 
-ไมม่-ี 

เพชรบูรณ์ 
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 25 เม.ย. 2551) 
-ไมม่-ี 

บิ๊กซ ีนวนคร 
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 04 ส.ค. 2551) 
-ไมม่-ี 

โลตสั นวนคร 
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 11 ก.ย. 2551) 
-ไมม่-ี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธิ ภาระผูกพนั 

ธญับรุ ี
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 08 ส.ค. 2551) 
-ไมม่-ี 

ราชบรุี 
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 30 ก.ย. 2551) 
-ไมม่-ี 

ศรนีครนิทร ์
เจา้ของ / บรษิทัฯ   

(เปิดบรกิาร 28 พ.ย. 2551) 
-ไมม่-ี 

 

5.4.2 อปุกรณ์โบวล์ิ่ ง 

อปุกรณท์ี่ ใชใ้นการดาํเนินงานกจิการโบวล์ิ่งประกอบดว้ย อปุกรณโ์บวล์ิ่ง และเครื่ องตกแต่ง มมีลูค่าตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 

2553 รวมจาํนวน 672.78 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

รชัโยธนิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

รงัสติ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

เสรเีซน็เตอร ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พระราม 2 เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

พระราม 3 เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

นครสวรรค ์ เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อดุรธานี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

ออ้มใหญ่ เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

เพชรเกษม เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

สยามพารากอน เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

หวัหนิ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

สมยุ เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พษิณุโลก เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  -ไมม่-ี 

แจง้วฒันะ เจา้ของ /เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

เอสพละนาด เจา้ของ /บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

สาํโรง เจา้ของ / อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ -ไมม่-ี 

ลาดพรา้ว เจา้ของ / เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ -ไมม่-ี 

พทัยา เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

ชลบรุี เจา้ของ / บรษิทัฯ  -ไมม่-ี 

อยุธยา 
เจา้ของ / บรษิทัฯ  

(เปิดบรกิาร 28 ก.พ. 2551) 
-ไมม่-ี 

       

         



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

5.5 งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง  งานระบบลิฟท์ บ ันไดเลื่ อน  และอาคารที่ จอดรถดว้ย  มีมูลค่ าตามบ ัญชี ณ  

31 ธนัวาคม 2553 รวมจาํนวน 5.75  ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

สาขา ลกัษณะกรรมสทิธิ/ผูถ้อืกรรมสทิธิ ภาระผูกพนั 

สุขมุวทิ เจา้ของ / เมเจอร ์เซอรว์สิ -ไมม่-ี 

  

สรุปสาระสาํคญัของสญัญา 

   สาระสาํคญัของสญัญาเช่าที่ ดิน 

สาขาสุขมุวทิ 

ฉบบัที่ 1   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรตันงักูล, นายชาญวุฒ ิโพธริตันงักูร, นางสุภาวรรณ รตันมงัคละ, นาง

อรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชตุภิทัร โพธริตันงักูร, นางจฑุาทพิ ไกรฤกษ,์ และนางกณัณิกา 

วโิรจนว์ธัน ์  

ผูเ้ช่า : เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 

วนัที่ทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัที่ 5 มถินุายน 2539 

รายละเอยีดที่ดนิเช่า : โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดนิ 1277 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร่ 

หมายเหต ุ : สิ่ งปลูกสรา้งอาคารจะตกเป็นกรรมสทิธิ์แก่ผูใ้หเ้ช่าเมื่อสญัญาน้ีเลกิกนัไปไมว่า่ดว้ยเหตใุด

ก็ตาม 

ฉบบัที่ 2   

ผูใ้หเ้ช่า : นางสุภา โพธิรตันงักูล (ผูท้รงสทิธเิก็บกนิ), นายชาญวุฒ ิโพธริตันงักูร,  

นางสุภาวรรณ รตันมงัคละ, นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชตุภิทัร โพธริตันงักูร, นาง

กณัณิกา วโิรจนว์ธัน ์และ นางจฑุาทพิ ไกรฤกษ ์  

ผูเ้ช่า : เมเจอร ์ พรอพเพอรต์ี้ 

วนัที่ทาํสญัญา : 19 เมษายน 2539 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 28 ปี นบัจากวนัที่ 5 มถินุายน 2539 

รายละเอยีดที่ดนิเช่า : โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดนิ 1278 ตาํบลพระโขนง อาํเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร่ 

หมายเหต ุ : สิ่ งปลูกสรา้งอาคารจะตกเป็นกรรมสทิธิ์แก่ผูใ้หเ้ช่าเมื่อสญัญาน้ีเลกิกนัไปไมว่า่ดว้ยเหตใุด 

 

สาขารชัโยธนิ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

วนัที่ทาํสญัญา :  26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 30 ปี และมคีาํม ัน่ต่อสญัญาอกี 30 ปี 

เน้ือที่ : 10,969.84 ตรม. 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขารชัโยธนิ (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

ผูเ้ช่า :  บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

วนัที่ทาํสญัญา :  26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 30 ปี และมคีาํม ัน่ต่อสญัญาอกี 30 ปี 

เน้ือที่ : 4,651.61 ตรม. 

 

สาขารงัสติ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

วนัที่ทาํสญัญา : 26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 30 ปี และมคีาํม ัน่ต่อสญัญาต่ออกี 30 ปี 

เน้ือที่ : 8,476.89 ตรม. 

 

สาขารงัสติ (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จาํกดั 

วนัที่ทาํสญัญา : 26 มถินุายน  2550 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : 30 ปี และมคีาํม ัน่ต่อสญัญาต่ออกี 30 ปี 

เน้ือที่ : 3,921.83 ตรม. 

 

สาขารามคาํแหง 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เดอะมอลล ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

วนัที่ เริ่ มสญัญา : 1 ธนัวาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 2 ของอาคารเดอะ มอลล ์4 รามคาํแหง  

เลขที่ 1911 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

เน้ือที่ : 7,852 ตรม. 

ระยะเวลาสญัญาเช่า  17.9 ปี 

หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นผูเ้ช่าพื้นที่แทนเมเจอร ์ซนีีมา่ ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2545 

 

สาขาเชยีงใหม่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา เชยีงใหม ่จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บจ. เชยีงใหม ่ซนีีเพลก็ซ ์

วนัที่ เริ่ มสญัญา : 9 มนีาคม 2544 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั แอรพ์อรต์ พลาซา เชยีงใหม ่ 

เน้ือที่ : 5,180 ตรม. 

ระยะเวลาสญัญาเช่า  10 ปี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

 

สาขาป่ินเกลา้ 

ผูใ้หเ้ช่า : หจก. เวล เอนเตอรเ์ทนเมนท ์(ถอืหุน้โดยคุณจาํเรญิ พลูวรลกัษณ ์บดิาคุณวชิา  

พลูวรลกัษณซ์ึ่ งเป็นผูบ้รหิารของบริษทัฯ  ท ัง้น้ีคุณจาํเรญิ ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีในบริษทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

วนัที่ เริ่ มสญัญา : 1 กมุภาพนัธ ์2545 

ที่ต ัง้ : บรเิวณชัน้ที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์สาขาป่ินเกลา้  

ตัง้อยู่เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.  

เน้ือที่ : 7,000 ตรม. 

ระยะเวลาสญัญาเช่า  15 ปี 

 

สาขาป่ินเกลา้ ฉบบัที่ 1 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เวล ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (ถอืหุน้โดยคุณจาํเรญิ พลูวรลกัษณ ์บดิาคุณวชิา 

พลูวรลกัษณซ์ึ่ งเป็นผูบ้รหิารของบริษทัฯ  ท ัง้น้ีคุณจาํเรญิ ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีใน

บรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

รายละเอยีดทรพัยส์นิที่ เช่า : อปุกรณท์ ัง้หมดในโรงภาพยนตร ์จาํนวน 8 โรง  

วนัที่ เริ่ มสญัญา : 28 มกราคม 2545 

ระยะเวลา : 15 ปีนบัจาก 1 กุมภาพนัธ ์2545 

ฉบบัที่ 2 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เพชรป่ินเกลา้ จาํกดั (ถอืหุน้โดยคุณสมเวยีง พูลวรลกัษณ ์มารดา คุณ

วชิา พลูวรลกัษณซ์ึ่ งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัท ัง้น้ีคุณสมเวยีง ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีใน

บรษิทัฯ ) 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

ที่ต ัง้ : ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 

เน้ือที่ : 5,000 ตรม.  

วนัที่ เริ่ มสญัญา : 1 มกราคม 2548 

ระยะเวลา : 25 ปี นบัจาก จากวนัใหเ้ปิดบรกิาร 

 

สาขาพระราม 3  (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี / 1 พฤษภาคม 2545   

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

เน้ือที่ : 6,530 ตร.ม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้          



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

 

สาขาพระราม 3  (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมธุรกจิไทย 1  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี/29 พฤษภาคม 2546 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 7 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซา พระราม 3 

เน้ือที่ : 2,584.18 ตร.ม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

 

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เซน็ทรลั เพลย ์แลนด ์จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี / 27 กรกฎาคม  2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 6 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั ซติี้ บางนา  

เน้ือที่ : 6,000 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

สาขาบางนา (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั บางนา เซน็ทรลั พร็อพเพอรต์ี้ จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บจ.เมเจอร ์โบว ์กรุป้ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี / 25 ธนัวาคม 2547 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 6 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั ซติี้ บางนา  

เน้ือที่ : 2,181.41 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้          

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

 

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม จาํกดั  

ผูเ้ช่า  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 24 ปี / 4 ตลุาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 ของอาคารเทสโก ้โลตสั สาขาบางกะปิ  

เน้ือที่ : 6,685 ตรม. 

 

สาขาบางกะปิ (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม จาํกดั  

ผูเ้ช่า : บจ.เมเจอร ์โบว ์กรุป้ 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 21 ปี / 15 ตลุาคม 2547 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 ของอาคารเทสโก ้โลตสั  

เน้ือที่ : 1,920.45 ตรม. 

 

สาขาเสรเีซน็เตอร ์

ผูใ้หเ้ช่า : บรษิทั เสรเีซน็เตอร ์แมเนจเมนท ์จาํกดั 

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโรภาพยนตร ์

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโบวล์ิ่งผูเ้ช่า 

 บมจ.เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 21 ปี / 7 พฤศจกิายน 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 ของอาคารเดอะเสรเีซน็เตอร ์ 

เน้ือที่ : 6,000 ตรม. 

 

สาขาพระราม 2 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี / 5 ธนัวาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4 ของอาคารศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซา พระราม 2  

เน้ือที่ : 5,651.83 ตรม. 

หมายเหต ุ : ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 5 ปีภายใต ้         

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ 

 

สาขาพระราม 2 (โบวล์ิ่ง) 

 

 

 

สาขานครสวรรค ์

  

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. นิภาพรพฒัน ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546 

ที่ต ัง้ : อาคารวถิเีทพ พลาซ่า 

เน้ือที่ : 6,952 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : เมื่อครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอ้กี 5 ปีโดยตอ้งม ีหนงัสอืแจง้ต่ออายุสญัญาไมน่อ้ยกวา่ 3 

ผูใ้หเ้ช่า : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี/ เริ่ ม 11 ธนัวาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4 อาคารศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เลขที่ 128 หมู6่ ถ.พระรามที่2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 

เน้ือที่ : 2,893.32 ตารางเมตร  

หมายเหต ุ : เมื่อครบ 10 ปี ต่อสญัญาไดอ้กี 5 ปีโดยตอ้งม ีหนงัสอืแจง้ต่ออายุสญัญาไมน่อ้ยกวา่ 3 

เดอืนก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 
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เดอืนก่อนสญัญาจะครบกาํหนด 

สาขาอดุรธานี (โรงภาพยนตร)์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เจรญิศรอีาเขต 

ผูเ้ช่า : บจก.อดุรไฟวส์ตาร ์ซนีีเพลก็ซ ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี / 19 ธนัวาคม 2546 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 5 อาคารเจรญิศร ีอาเขต 

เน้ือที่ : 8,808 ตารางเมตร 

สาขาอดุรธานี (โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เจรญิศรอีาเขต 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี / 1 ตลุาคม 2547 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 5 อาคารเจรญิศร ีอาเขต 

เน้ือที่ : 2,550 ตารางเมตร 

สาขานนทบรุี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.กรุงสยามเซน็เตอรว์วิ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี / 14 สงิหาคม 2546 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4, 6 อาคารรเิวอร ์พลาซ่า 

เน้ือที่ : 8,927 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบลว่งหนา้เป็นหนงัสอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน   ก่อนครบ

กาํหนดอายุสญัญาเช่า โดยผูใ้หเ้ช่าจะมกีารต่ออายุสญัญาเช่า         ออกไปอกี 5 ปี 

สาขาฉะเชงิเทรา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 25 ปี / 10 มถินุายน 2547 

ที่ต ัง้ : 9/2 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 

เน้ือที่ : 6,325  ตารางเมตร 

สาขาทองหลอ่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี / 1  กนัยายน 2547 

ที่ต ัง้ : 323 ซ.สุขมุวทิ 55 (ทองหลอ่) คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพ 

เน้ือที่ : 834 ตารางเมตร 

สาขาบางแค 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. วฒันาวนา 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 27 ปี / 31 พฤษภาคม 2537 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4 ฟิวเจอรพ์ารค์ บางแค 
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เน้ือที่ : 5,009 ตารางเมตร 

สาขาซคีอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 30 ปี /  7 กนัยายน 2537 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 4  ซคีอนสแควร ์ ศรนีครนิทร ์

เน้ือที่ : 8,600 ตารางเมตร 

สาขารงัสติ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. รงัสติพลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 27 ปี /  1 มถินุายน 2538 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 

เน้ือที่ : 7,391.99  ตารางเมตร 

สาขา ลาดพรา้ว 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. ลาดพรา้ว พลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 3 ปี /  1  มกราคม 2549  

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 6-7 อมิพเีรยีลเวลิด ์ ลาดพรา้ว 

เน้ือที่ : 4,400 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ผูเ้ช่าสามารถต่ออายุสญัญาไดท้กุ 3 ปี 

สาขาป่ินเกลา้ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เซน็ทรลัพฒันา 

ผูเ้ช่า : บจ. เอน็เตอรเ์ทน โกลเดน้ วลิเลจ เอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 3 ปี /  1 กนัยายน 2548 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 5  เซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 

เน้ือที่ : 6,618.20  ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : - ผูใ้หเ้ช่าจะใหต่้ออายุสญัญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอกี 3 ปี โดยจะมกีาร

พจิารณาเงื่อนไขใหมอ่กีคร ัง้ 

สาขาสาํโรง 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. อมิพเีรยีล พลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  9 พฤษภาคม 2548 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 5 อมิพเีรยีล สาํโรง 

เน้ือที่ : ประมาณ 9,999  ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : - ปี 2550 ปรบัปรุงพื้นที่และขยายพื้นที่ ในการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูม้าใชบ้รกิารมากขึ้น จาก 1,857 ตารางเมตร เป็น 9,999 ตารางเมตร 

สาขาศรรีาชา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 
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ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 17 ปี 5 เดอืน /  20 มนีาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 แปซฟิิค พารค์ 

เน้ือที่ : 2,586.88  ตารางเมตร 

สาขาโคราช 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชสมีาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ ์

ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 25 ปี /  11 สงิหาคม  2543 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 3 เดอะมอลล ์นครราชสมีา 

เน้ือที่ : 5,000  ตารางเมตร 

 สาขาเมโทรโพลสิ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.ราชดาํร ิพลาซ่า 

ผูเ้ช่า : บจ. อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  26 ธนัวาคม 2545 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ 5 บิ๊กซ ีราชดาํร ิ

เน้ือที่ : 18,500  ตารางเมตร 

สาขาแฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์ (โรงภาพยนตร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   สาขาออ้มใหญ่ (โรงภาพยนตร)์ 

  

 

 

 

 

 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า : บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการโรงภาพยนตร ์(เปิด 4 เมษายน 2548) 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูท่ี่ 7 ถ.รามอนิทรา แขวง/เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 

เน้ือที่ : ประมาณ 7,924.75 ตารางเมตร 

สาขาแฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์  

(โบวล์ิ่ง) 

ผูใ้หเ้ช่า 

 

 

: 

 

 

บจก.สยาม รเีทล ดเีวลลอ็ปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า : บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 10 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 30 เมษายน  2548) 

ที่ต ัง้ : ช ัน้ที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูท่ี่ 7 ถ.รามอนิทรา แขวง/เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 

เน้ือที่ : ประมาณ 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า : บมจ.อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี / โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 22 เมษายน  2548) 

ที่ต ัง้ : 17/17 อาคารศูนยก์ารคา้บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ 2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73160 

เน้ือที่ : 3,381.35  ตารางเมตร 
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สาขาออ้มใหญ่ (โบวล์ิ่ง) 

 

 

 

 

 

 

  สาขา

อบุลราชธานี   

 

 

 

 

 

 

           

   สาขาเพชรเกษม 

 

 

 

 

 

 

   

สาขาสยามพารากอน 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. สยามพารากอนดเีวลลอปเมน้ท ์

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโบวล์ิ่ง 

: 

: 

: 

บจก. สยาม ซนีีเพลก็ซ ์

บจก.กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์  

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้   

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 25 ปี  /  1 มนีาคม 2549 

ที่ต ัง้ : 991 ช ัน้ 5-6 อาคารศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ 

เน้ือที่ : 20,000  ตารางเมตร 

 

สาขาหวัหนิ  

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า– ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ : บมจ.เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า : บจ.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี / โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 24 มนีาคม  2548) 

ที่ต ัง้ : 17/17 อาคารศูนยก์ารคา้บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ 2   ต.ออ้มใหญ่  อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73160 

เน้ือที่ : 2,206.77  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก.เรอืงรงัษอีบุล 2003 

ผูเ้ช่า : บมจ.เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ กรุป้ 

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี / เริ่ มต ัง้แต่ 6 สงิหาคม 2548   

ที่ต ัง้ : พื้นที่ช ัน้ 3 อาคารศูนยก์ารคา้ SK SHOPPING  PARK  เลขที่ 105 ต.ในเมอืง 

อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี  

เน้ือที่ : 2,520  ตารางเมตร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เพชรเกษม พาวเวอร ์เซน็เตอร ์ 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

ธุรกจิโบวล์ิ่ง 

: 

: 

บมจ.เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้   

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 30 ปี / 1 กนัยายน 2548 

ที่ต ัง้ : สยามฟิวเจอรท์าวเวอร ์ช ัน้ 2 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุเทพฯ 

เน้ือที่ : 5,973 ตารางเมตร 
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ผูเ้ช่า – ธุรกจิโบวล์ิ่ง : บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  18 กมุภาพนัธ ์2549 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 234/1 อาคารศูนยก์ารคา้หวัหนิ มารเ์ก็ตวลิเลจ  ช ัน้ที่ 3  ถ.เพชรเกษม  

ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 

เน้ือที่ : 3,967 ตารางเมตร  

สาขาสมยุ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า– ธุรกจิโรงภาพยนตร ์

ผูเ้ช่า – ธุรกจิโบวล์ิ่ง 

: 

: 

บมจ.เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

บจก.เมเจอร ์โบวล์ กรุป้  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 3 พฤษภาคม  2549) 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 1/7 หมูท่ี่ 6 ตาํบลบอ่ผดุ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

เน้ือที่ : 3,761 ตารางเมตร 

สาขาแจง้วฒันะ 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ.สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์ 

ผูเ้ช่า  : บรษิทัฯ   

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ   

ที่ต ัง้ : เลขที่ 104/42 หมู่ที่ 1 อาคารดเิอฟเวอรนิ์ว ช ัน้ 3  ถนนแจง้วฒันะ  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

เน้ือที่ : ประมาณ 5,020 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโบวล์ิ่งเปิดดาํเนินการ 28 สงิหาคม 2549 (ธุรกจิโรงภาพยนตร ์เปิดดาํเนินการปี 

2550) 

สาขาพษิณุโลก 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ   

ที่ต ัง้ : เลขที่ 909 หมูท่ี่ 3 ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณุโลก 

เน้ือที่ : ประมาณ 3,680 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 14 กนัยายน 2549, ธุรกจิโบวล์ิ่งเปิด      

ดาํเนินการ 10 กรกฎาคม 2550 

สาขาเอสพละนาด 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอรพ์ร็อพเพอรต์ี้ 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 25 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ   

ที่ต ัง้ : เลขที่ 99 อาคารเอสพละนาด ช ัน้2-5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 

เน้ือที่ : ประมาณ 11,374 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 14 ธนัวาคม 2549 ธุรกจิโบวล์ิ่งและไอซส์เก็ตเปิด



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

ดาํเนินการ 25 กมุภาพนัธ ์ 2550 

สาขาพทัยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ.สยามฟิวเจอรพ์ร็อพเพอรต์ี้ 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ   

ที่ต ัง้ : เลขที่ 399/9 ช ัน้ 2-4 อาคารดอิเวนิวพทัยา หมูท่ี่ 10 ต.หนองปือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 

เน้ือที่ : 7,145 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 9 สงิหาคม 2550 ธุรกจิโบวล์ิ่งเปิดดาํเนินการ 11 

สงิหาคม 2550 

สาขาชลบรุี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ   

ที่ต ัง้ : เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 3ศูนยก์ารคา้บิ๊กซซูีเปอรเ์ซน็เตอร ์ช ัน้ที่ 2  ต.หว้ยกะปิ  อ.เมอืง

ชลบรุ ี จ.ชลบรุี 

เน้ือที่ : 5,634.12 ตารางเมตร 

หมายเหต ุ : ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ปิดดาํเนินการ 11 ตลุาคม 2550 ธุรกจิโบวล์ิ่งเปิด      ดาํเนินการ 

20 ตลุาคม 2550 

สาขากระบี่ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 5 ธนัวาคม 2550) 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 191 หมูท่ี่ 12  ต.กระบี่นอ้ย อ.เมอืงกระบี่ จ.กระบี่ 

เน้ือที่ : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

 

 

สาขาศาลายา 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 25 มกราคม 2551) 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 99/14 หมูท่ี่ 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศาลายา ช ัน้ที่ 1  ต.บางเตย อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 

เน้ือที่ : ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 

สาขาอยุธยา 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  โดยนบัต ัง้แต่วนัที่ เปิดดาํเนินการ  (เปิด 28 กมุภาพนัธ ์2551) 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 80 หมูท่ี่ 2 อาคารศูนยก์ารคา้ สาขาอยุธยา ช ัน้ที่ 2  ต.บา้นกรด        อ.บางปะ



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

อนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เน้ือที่ : 4,790 ตารางเมตร 

สาขาเพชรบูรณ์ 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 25 เมษายน 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 929 หมูท่ี่ 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาเพชรบูรณ์ ช ัน้ที่ 1 ต.สะเดยีง        อ.

เมอืงเพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ์ 

เน้ือที่ : 3,620 ตารางเมตร 

สาขาบิ๊กซนีวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 04 สงิหาคม 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 98/196  อาคารบิ๊กซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ที่ 2 ต.คลองหนึ่ ง     

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

เน้ือที่ : 2,980 ตารางเมตร 

สาขาโลตสันวนคร 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 11 กนัยายน 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 98/103  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ช ัน้ที่ 2    ต.คลองหนึ่ ง     

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

เน้ือที่ : 3,600 ตารางเมตร 

 

สาขาธญับรุี 

ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. บิ๊กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 20 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 08 สงิหาคม 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 158/17  อาคารบิ๊กซ ีซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์ ช ัน้ที่ 2    ต.รงัสติ     

อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 

เน้ือที่ : 3,285 ตารางเมตร 

สาขาราชบรุี 

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 30 กนัยายน 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 110  อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบา้นโป่ง ช ัน้ที่ 1    ต.หนองออ้     

อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ี

เน้ือที่ : 3,050 ตารางเมตร 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)          5. ทรพัยส์นิที่ ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

สาขาศรนีครนิทร ์

ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เอก-ชยั ดสีทรบิวิช ัน่ ซสิเทม (Tesco Lotus) 

ผูเ้ช่า  :  บรษิทัฯ  

อายุ/วนัที่ เริ่ มสญัญา : 15 ปี  /  เริ่ มต ัง้แต่ 28 พฤศจกิายน 2551 

ที่ต ัง้ : เลขที่ 9  อาคารเทสโกโ้ลตสั  ช ัน้ที่ 2 ต.บางเมอืงใหม ่    

อ.สมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 

เน้ือที่ : 3,393 ตารางเมตร 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

รบัรองความถกูตอ้ง ____________________________ 

 

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 

-ไมม่ ี- 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)              7. โครงสรา้งเงนิทนุ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

7. โครงสรา้งเงนิทนุ 

 

7.1  หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนที่ เรยีกชาํระแลว้ 881,897,219 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 881,897,219 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท ัง้น้ี บริษทัไดม้กีารเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท เป็นมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตาม

มตทิี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 2/2546 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2546  

นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2550 ตามมตทิี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 6/2550 บริษทัไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกใบสาํคญัแสดง

สิทธิที่ จะซื้อหุน้สามญั ระบุชื่ อผูถ้ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได ้จาํนวน 13 ลา้นหน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 1.48 ของจาํนวนหุน้ที่ จาํหน่ายแลว้ 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-W3) โดยมอีตัราการใชส้ทิธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิต่อ 1 หุน้สามญัที่ ราคา 16.77 

บาท ซึ่ งเป็นราคาเฉลี่ยถว่งนํา้หนกัของราคาปิดของหุน้สามญัของบริษทัเฉลี่ย 15 วนัทาํการ หลงัวนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 6/2550 

วนัที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (ก่อนกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ) และมอีายุไม่เกิน 5 ปี โดยมรีะยะเวลาการใช ้

สทิธแิปลงสภาพ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 รอ้ยละ 30 เริ่ มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่  30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 เดือน 

นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่ งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน 

ของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย ในวนัที่15 พฤศจกิายน 2555 

ส่วนที่ 2 รอ้ยละ 30 เริ่ มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่  30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 เดือน 

นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่ งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน 

ของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย ในวนัที่15 พฤศจกิายน 2555 

ส่วนที่ 3 รอ้ยละ 40 เริ่ มใชส้ทิธิไดค้ร ัง้แรกวนัที่  30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดทุ้กๆ 3 เดือน 

นบัจากวนัดงักล่าว ซึ่ งคือวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน 

ของแต่ละปี โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย ในวนัที่15 พฤศจกิายน 2555 

กรณีที่วนักาํหนดใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยุดทาํการใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถดัไปเวน้แต่ในกรณีที่ วนักาํหนดใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยตรงกบั

วนัหยุดทาํการ ใหเ้ลื่อนวนักาํหนดใชส้ทิธดิงักลา่วเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนักาํหนดใชส้ทิธนิ ัน้ 

ท ัง้น้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ ไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ ตามขา้งตน้

ออกไปไดถ้งึ 5 ปีนบัจากวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธนิ ัน้ 

ในกรณีการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทาํใหเ้กิดเศษหุน้ที่ ไม่ถงึจาํนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุน้ (Board Lot) บน

กระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ดัรวมไปใชส้ทิธใินการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

ในกรณีที่การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทาํใหเ้กิดเศษหุน้ที่ ไม่ถงึจาํนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุน้ (Board Lot) บน

กระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหป้ดัรวมไปใชส้ทิธใินการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

นอกจากน้ี ที่ประชมุฯ ยงัไดอ้นุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อ 

(1) การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุน้สามญัเพื่ อจดัสรรแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 

(ESOP-W3) จาํนวน 13,000,000 หุน้ 

(2) ในกรณีที่มหีุน้สามญัเหลอืเน่ืองจากการไม่ใชส้ทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะจดัสรรแก่กรรมการและพนกังาน 

(ESOP-W3) ใหค้ณะกรรมการพจิารณาและเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัต่ิอไป 
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 ผลการปรบัสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

เมื่อวนัที่ 3 มถินุายน 2551 ตามมตทิี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2551 ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธิในขอ้ จ ที่ ระบถุงึกรณีที่

บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทั สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี

ใดๆ บรษิทัจงึไดพ้จิารณาเพื่อกาํหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใชส้ทิธ ิและอตัราการใชส้ทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัใหม ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ESOP-W3 

ราคาการใชส้ทิธเิดมิ 16.77 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

ราคาการใชส้ทิธิใหม ่ 16.447 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชส้ทิธเิดมิ 1 หุน้สามญัต่อหน่วย 

อตัราการใชส้ทิธใิหม่ 1.020 หุน้สามญัต่อหน่วย 

 

ผลการใชส้ทิธิ ESOP W-3 

ในปี 2553 ไมม่กีรรมการและพนกังานซึ่ งไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ (ESOP – W3) ใชต้ามใบสาํคญัแสดง

สทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัแต่อย่างใด 

 

7.2  โครงการซ้ือหุน้คืน 

ตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2551 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 ไดอ้นุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพื่อบริหารการเงนิ เพื่อ

สะทอ้นมลูค่าหุน้ที่ เหมาะสม เน่ืองจากราคาหุน้ของบริษทัในตลาดฯ ปจัจุบนัมรีาคาตํา่กว่ามลูค่าทางบญัช ี นอกจากน้ียงัช่วยใหหุ้น้มสีภาพ

คลอ่งเพิ่มขึ้น และขณะเดยีวกนัยงัเป็นการบริหารทางการเงนิของบริษทั ซึ่ งจะส่งผลดต่ีออตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

• วงเงนิสูงสุดที่จะใชใ้นการซื้อหุน้คนื จาํนวนไมเ่กนิ 650 ลา้นบาท  

• จาํนวนหุน้ที่จะซื้อคนื จาํนวนไมเ่กนิ 88 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ที่จะซื้อคนืคดิเป็นรอ้ยละ 9.98 

ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด โดยมรีะยะเวลาการซื้อคนื ตัง้แต่ วนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 ถงึ 28 มถินุายน 2552 

•  วธิกีารในการซื้อหุน้คนื ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ราคาซื้อคนืไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 115 ของราคาปิดของหุน้เฉลี่ย 5 วนัทาํการซื้อขายก่อนหนา้นัน้ 

 

ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คืน จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปนัผลต่อหุน้สูงขึ้น เน่ืองจากหุน้ที่บริษทัซื้อคืนจะไม่มสีทิธิไดร้บัเงนิ

ปนัผล และจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้สูงขึ้นดว้ย  

 

ผลการซื้อหุน้คืนเพื่อการบริหารทางการเงนิเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

จาํนวนรวมของหุน้ที่ ซื้อคืนในโครงการ ท ัง้สิ้น 40,907,700 หุน้ คิดเป็น 4.64% ของทุนที่ ชาํระแลว้ มูลค่ารวม 267,920,095 

บาท 

 

การจาํหน่ายหุน้ที่ ซ้ือหุน้คืน 

ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่  1/2553 เมื่ อวนัที่  25 กุมภาพนัธ ์2553 ไดอ้นุมตัิการจาํหน่ายหุน้ที่ ซื้อหุน้คืนโดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

• จาํนวนหุน้ที่จะจาํหน่ายคนื 40,907,700 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.64 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 
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• วธิกีารในการจาํหน่ายหุน้ที่ซื้อคนื – ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• กาํหนดระยะเวลาในการขายหุน้ที่ซื้อคนืต ัง้แต่วนัที่ 12 มนีาคม 2553 ถงึวนัที่ 27 มถินุายน 2555 (ภายหลงั 6 เดอืน นบั

แต่การซื้อหุน้คนืเสร็จสิ้นแต่ตอ้งไมเ่กนิ 3 ปี)  

• บรษิทัจะใชห้ลกัเกณฑก์ารจาํหน่ายหุน้ราคาตามตลาด ท ัง้น้ีจะตอ้งไมต่ํา่กวา่ 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วนัทาํการซื้อขาย

ลา่สุด 

7.3  ผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 มดีงัน้ี 

กลุม่ผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

 

วชิา พลูวรลกัษณ ์ 323,840,100 36.72% 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 67,807,025 7.68% 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 40,907,700 4.63% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 35,833,500 4.06% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 35,204,100 3.99% 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 30,608,700 3.47% 

ภารด ีพลูวรลกัษณ ์ 30,470,436 3.45% 

ทวฉีตัร จฬุางกูร 28,820,000 3.26% 

TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 9,976,450 1.13% 

โสรตัน ์วณิชวรากจิ 8,550,000 0.96% 

*
 บริษทัเหล่าน้ีไม่มีผูถ้ือหุน้ใหญ่และผูถ้ือหุน้ที่ อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมเดียวกนักบักลุ่มพูลวรลกัษณ์หรือมีความ

เกี่ ยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 

7.4  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 บริษทัและบริษทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษ ีหากไม่มเีหตจุาํเป็นอื่นใด 

และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั 
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8. การจดัการ 

 

โครงสรา้งการจดัการ  

โครงสรา้งการจดัการบริษทั ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการอนุกรรมการ

ท ัง้หมด 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมขีอบเขตอาํนาจ

หนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มดีงัน้ี.- 

 

(1) คณะกรรมการบรษิทั  

คาํนิยาม 

 กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้รหิาร   
  กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั หมายถงึ กรรมการภายนอกซึ่ งไม่ไดม้ตีาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานประจาํของ

บริษทั  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั และเป็นอิสระจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่

เกี่ ยวขอ้ง สามารถทาํหนา้ที่ คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และสามารถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรายการที่ มคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทักบับคุคลที่ เกี่ ยวขอ้งกนั 

 

 กรรมการที่ เป็นผูบ้รหิาร   
   กรรมการที่ เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั หมายถงึ กรรมการที่มส่ีวนเกี่ ยวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํ มอีาํนาจในการจดัการ และมี

อาํนาจในการลงนามผูกพนักบับรษิทั 

 

  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการที่ เป็นกรรมการอสิระ  กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอสิระ 

จาํนวน 6 คน กรรมการที่ เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน  รวมเป็นคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 11 คน เห็นว่าเป็นองคป์ระกอบที่ มคีวาม

เหมาะสม กลา่วคือกรรมการที่ เป็นผูบ้ริหารมสีดัส่วนรอ้ยละ 45  เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถใหค้วามเหน็ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมบนัเทงิ

และอุตสาหกรรมภาพยนตร ์รวมท ัง้อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวขอ้งในเชิงลกึ และวางแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระมี

สดัส่วนถงึรอ้ยละ 55 เป็นผูท้ี่มคีวามรอบรูใ้นดา้นอตุสาหกรรมโดยรวม การเงนิการธนาคาร การบริหารสนิทรพัย ์การตรวจสอบ กฎหมาย 

และความรูท้างธุรกิจดา้นอื่นๆ  ทาํใหก้ารแสดงความคิดเหน็ในที่ประชมุของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างสรา้งสรรค ์ โดยการพจิารณา

ตดัสนิใจของคณะกรรมการยดึถอืผลประโยชนข์องบรษิทัเป็นสิ่ งสาํคญั  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการท ัง้หมด 11 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง % ถอืหุน้ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ                - 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 36.72% 

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 0.89% 

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ กรรมการ 3.46% 

5. นายธนกร ปุลเิวคินทร ์ กรรมการ 0.14% 

6. นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 0.47% 

7. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการ/กรรมการอสิระ                   

- 
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8. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  0.08% 

9. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 0.02% 

10. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                   

- 

11. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ                   

- 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั    คือ  “นายวชิา พูลวรลกัษณ์ นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ นายวรีวฒัน ์ องคว์าสฎิฐ ์

นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์สองในสี่คนน้ีลงลายมอืชื่ อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั”    

• อาํนาจของคณะกรรมการบรษิทั 

1. กรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่ งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

2. กรรมการอาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษทั ได ้

3. คณะกรรมการอาจแต่งต ัง้บคุคลอื่นใดใหด้าํเนินกจิการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอาํนาจ

เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมอีาํนาจตามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิ

เพกิถอนเปลี่ยนแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ ๆ ได ้

4. กรรมการที่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่ องใดเรื่ องหน่ึงจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรื่ องนัน้ 

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบริษทัมผีลกาํไรสมควรพอที่จะทาํ

เช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

6.  การใดที่พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   กาํหนดว่าตอ้งไดร้บัมตจิากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะ

กระทาํไดก็้ต่อเมื่อไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้  อาทเิช่น การพจิารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีกาํไร ขาดทุน การพจิารณาจดัสรรเงนิ

กาํไรและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี

ท ัง้หมด หรอืบางส่วนและกาํหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น การซื้อหรือรบั

โอนกิจการของบริษทัอื่ นมาเป็นของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคญั การทาํ แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเกี่ ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

• หนา้ที่ ของคณะกรรมการบรษิทั 

1. คณะกรรมการตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้

ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษทั 

2. คณะกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณีที่กรรมการมส่ีวนไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ในสญัญาใด ๆ 

ที่บรษิทัทาํขึ้นระหวา่งรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบริษทั และบริษทัในเครอื โดยระบจุาํนวนท ัง้หมดที่ เพิ่มขึ้นหรอืลดลงในระหวา่งรอบ

ปีบญัช ี

3. คณะกรรมการตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ท ัง้หมด การวนิิจฉยัชี้ขาดของที่ประชมุใหช้ี้ขาดตดัสนิดว้ยเสยีงขา้งมาก 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทั 

5. กรรมการตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุน้ส่วนหรอืกรรมการในบริษทัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั 
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ท ัง้น้ี ในกรณีที่การดาํเนินการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  มส่ีวนไดส่้วนเสยีหรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์โดยบรษิทัไดก้าํหนดใหก้รรมการท่านนัน้ไม่มอีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่ องดงักลา่ว ท ัง้น้ีเพื่อผลประโยชนข์องบริษทัและ

ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

 

(2) กรรมการอสิระ  

คาํนิยาม 

กรรมการอสิระของบรษิทั หมายถงึ  กรรมการที่มคุีณสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมี

ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถอืโดยผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้ง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผูม้อีาํนาจควบคุมรวมถงึอาํนาจในการลงนามผูกพนับริษทั ไม่เป็นผูบ้ริหารหรือ

พนกังานประจาํของบริษทั หรือเป็นที่ปรึกษาที่ ไดร้บัเงนิเดือนประจาํ หรือผูม้อีาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ ท ัง้ปจัจบุนัและในช่วง 3 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้  

3. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะที่ เป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมท ัง้คู่สมรส

ของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะไดร้บัการเสนอชื่ อเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษทั

หรอืบรษิทัย่อย และเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคุม  

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชพี และทางธุรกิจการคา้ ซึ่ งเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่ องการทาํรายการที่ เกี่ ยวโยงกนั    

5. ไมเ่ป็นการไดร้บัแต่งต ัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรือ   ผูถ้อืหุน้ซึ่ งเป็นผูเ้กี่ ยวขอ้งกบัผู ้

ถอืหุน้รายใหญ่ 

6. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

7. สามารถทาํหนา้ที่ คุม้ครองผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลมใิหเ้กิดรายการที่มคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างบริษทักบับุคคลที่ เกี่ ยวขอ้งกนั และสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่สาํคญัของ

บรษิทัได ้

 

  โดยกรรมการอสิระทาํหนา้ที่พจิารณาดว้ยดุลพนิิจที่ เป็นอสิระ เพื่อใหน้โยบาย แผนการดาํเนินงาน และการบรหิารงานของ

บรษิทัใหถ้กูตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้และกฎหมายที่ เกยีวขอ้ง เพื่อ

เป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั 

อน่ึง การกาํหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษทัดงักลา่ว ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามเคร่งครดัมากกวา่ที่กาํหนดโดยสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

  บริษทัมหีลกัเกณฑค์ดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ี่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจธุรกิจที่ เกี่ ยวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั ท ัง้ยงัเป็นผูม้วีสิยัทศันแ์ละมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิหนา้ที่  รวมท ัง้มคุีณสมบตัิตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้กาํหนดที่ เกี่ ยวขอ้งกบั

ทางการ และขอเชญิท่านเหลา่นัน้เขา้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ซึ่ งบรษิทัเหน็วา่กรรมการอสิระขา้งตน้สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ให ้

ขอ้คดิเหน็ที่ เป็นประโยชนอ์ย่างเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบใหม้ีความสอดคลอ้งและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศใช ้พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้ี

ความสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

คาํนิยาม 

 กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้อืหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ไม่เป็นกรรมการที่ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการ

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรือนิตบิคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  ตลอดจนมคุีณสมบตัิและหนา้ที่ ในลกัษณะเดยีวกบัที่กาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

จะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่ จะสามารถทาํหนา้ที่ สอบทานความน่าเชื่ อถอืของงบการเงนิได ้รวมท ัง้การทาํหนา้ที่ อื่ นในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ  

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ กรรมการตรวจสอบทกุคนมคุีณสมบตัติามนิยามที่บริษทักาํหนดขึ้น และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายชยั   จรุงธนาภบิาล เป็นผูท้ี่ มี

ความรูค้วามเชี่ ยวชาญในดา้นบญัชแีละการเงนิ และมปีระสบการณด์า้นการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่ งเพยีงพอที่จะทาํหนา้ที่ ใน

การสอบทานความน่าเชื่ อถอืของงบการเงนิไดเ้ป็นอย่างดี  จึงมมีติแต่งต ัง้ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มกบัไดเ้ปิดเผย

ประวตัิของนายชยั จรุงธนาภบิาล ไวใ้นหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบที่ ไดน้าํส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 

2552 ตามระเบยีบใหมเ่พิ่มเตมิแลว้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 3 คน มวีาระ

การดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนไดผ่้านการอบรมหลกัสูตร “Audit Committee” ที่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบรษิทัม ี3 คน ดงัน้ี 

 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการตรวจสอบ 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

        2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสม

และมปีระสทิธิผลและพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต ัง้ โยกยา้ย 

เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื หน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัธุรกจิของบริษทั 



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

           4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต ัง้บคุคลซึ่ งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหนา้ที่ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ  

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง 

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ่ งรายงานดงักลา่วตอ้ง    ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ 

                 (ก) ความเหน็เกี่ ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่ เชื่ อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบริษทั 

                 (ข) ความเหน็เกี่ ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

                 (ค) ความเหน็เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาด หลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

                 (ง) ความเหน็เกี่ ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

                 (จ) ความเหน็เกี่ ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

                 (ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

                 (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมาย (Charter) 

                 (ซ) รายการอื่นที่ เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่ ไดร้บั มอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

                 7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 8. คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัตามหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่ ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัและตอ้งรายงานผลการปฏบิตังิาน รวมถงึขอ้เสนอแนะและสิ่ งที่ตรวจพบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างนอ้ยปีละ 2 

ครัง้ 

ท ัง้น้ี ในกรณีที่การดาํเนินการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ การมส่ีวนไดส่้วนเสยีหรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ งสนิทรพัยข์องบริษทัจดทะเบยีน  รวมถงึรายการที่ เกี่ ยวโยงกนั (ถา้ม)ี 

ตามประกาศสาํนกังานก.ล.ต. และหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งนาํเสนอเรื่ องดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่ อใหพ้จิารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวภายใตข้อ้บงัคบัหรือประกาศหรือกฎหมายที่

เกี่ ยวขอ้ง 

 

(4) คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการที่ เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 4 คน ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี 

 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.    นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2.    นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการบรหิาร 

3. นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์ กรรมการบรหิาร 

4.    นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการบรหิาร 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ ของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ปฏบิตังิานและดาํเนินกจิการของบรษิทัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2. ปฏบิตังิานและดาํเนินกจิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของกรรมการบรษิทั 

3. ปฏบิตัติามมตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั 

4. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตัิการกูห้รือใหกู้ย้มืเงนิ หรือการขอสนิเชื่ อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผูค้ํา้ประกนั 

หรือการชาํระหรือใชจ่้ายเงนิเพื่ อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเงนิเพื่ อการลงทุน และเพื่ อการดาํเนินงานต่างๆ ท ัง้น้ี 

ภายในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิกวา่ 60 ลา้นบาท หรอืจาํนวนเทยีบเท่า  

5. มอีาํนาจแต่งต ัง้ ถอดถอนเจา้หนา้ที่ของบรษิทัในตาํแหน่งที่ ไมสู่งกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

6. มอีาํนาจจดัทาํ เสนอแนะและกาํหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการ 

7. จดัต ัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม 

การวา่จา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั 

8.  กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน อนุมตัิงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกิจประจาํปี และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

และดาํเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิที่ ไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 

 

ท ัง้น้ี การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรหิารดงักลา่วขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการมอบอาํนาจที่ทาํใหค้ณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัริายการ

ที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ งหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. มส่ีวนไดส่้วนเสยีหรือมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งนาํเสนอเรื่ องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชมุผู ้

ถอืหุน้ เพื่อใหพ้จิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วภายใตข้อ้บงัคบั หรอืประกาศ หรอืกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 

(5) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คาํนิยาม 

 กรรมการสรรหา  
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้จากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และในคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมกีรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที่ เป็นกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใส

และเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่  นอกจากนี้ จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาํหนา้ที่ ในการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั รวมท ัง้การทาํหนา้ที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที่ เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน และเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนที่ เป็นผูบ้ริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า กรรมการสรรหาทุกคนมคุีณสมบตัิตามนิยามที่บริษทักาํหนดขึ้น และ

เป็นไปหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดทีี่กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาเหน็ว่านายชยั จรุงธ

นาภบิาล ซึ่ งเป็นกรรมการอสิระ เป็นผูท้ี่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

จงึไดม้มีตแิต่งต ัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 4 

คน มวีาระการดาํรงตาํแหน่วคราวละ 3 ปี ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

  

 

หนา้ที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หนา้ที่ เกี่ ยวกบัการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

2. พจิารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร   โดยพจิารณาจากบคุคลที่ เหมาะสมที่จะมา

ดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว   เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิ และ/หรอืเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

3.  คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานผลการประชมุหรอืรายงานอื่นใดที่ เหน็วา่คณะกรรมการบรษิทัควรทราบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

หนา้ที่ เกี่ ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน 

1.  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ และประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

2.  กาํหนดค่าตอบแทนที่จาํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิทั

ในแต่ละปี 

3.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชมุ หรือรายงานอื่นใดที่ เหน็วา่คณะกรรมการบรษิทัควรทราบต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

(6) เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งต ัง้ใหน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ (Group Chief Finance Officer) ทาํหนา้ที่ เป็นเลขานุการบริษทัในการให ้

คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหินา้ที่ ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 

รวมท ัง้ประสานงานและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิทั 

1. ใหค้าํแนะนาํเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัิที่ด ีตลอดจน

ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถกูตอ้งและสมํา่เสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั, คณะอนุกรรมการ และประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ปฏบิตัิ

ต่างๆ รวมถงึปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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3. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่ รบัผดิชอบตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้ง  

รวมถงึการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และดูแลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

   (ก)  ทะเบยีนกรรมการ 

   (ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

      (ค)  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

5. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัตามที่ ไดร้บัมอบหมาย 

7. ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

(7) คณะผูบ้รหิาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ มคีณะผูบ้รหิาร 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้รหิาร ตาํแหน่ง 

1  นายวชิา พูลวรลกัษณ์  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2  นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธุรกจิฟิลมโ์รงภาพยนตร ์

3  นายฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการเงนิและบญัช ี

4  นางจนิดา วรรธนะหทยั  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานบรหิารพื้นที่ เช่า 

5  นายจริเดช นุตสถติย ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานวางแผนกลยุทธแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

6  นายเชษฐ มงัคโลดม รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธุรกจิสื่อโฆษณา 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. กาํหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทนุ และแผนงบประมาณประจาํปี เพื่อเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

บรษิทั  

2. รบัผดิชอบการบริหารจดัการโดยรวม และพจิารณานโยบายการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัเพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทับรรลุ

เป้าหมายที่กาํหนดไว ้ภายใตก้รอบนโยบาย แผนธุรกจิ และแผนงบประมาณที่ ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. พิจารณาอนุมตัิใหด้าํเนินการ หรืออนุมตัิการใชจ่้ายเงินเพื่ อการดาํเนินการต่างๆ ตามระเบียบอาํนาจอนุมตัิของบริษทั หรือตาม

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีที่คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4. สรรหา ว่าจา้ง แต่งต ัง้ สบัเปลี่ยน โอนยา้ย พกังาน และเลกิจา้งผูบ้ริหารและพนกังานในทกุตาํแหน่ง รวมถงึการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที่ และผลประโยชนต์อบแทนที่ เหมาะสม โดยถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทยีบเท่าต ัง้แต่ผูอ้าํนวยการอาวุโสขึ้นไป ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อรบัทราบ และถา้เป็นตาํแหน่งระดบัเทยีบเท่าผูบ้ริหารสาํนกัตรวจสอบภายใน ใหด้าํเนินการภายใตค้วามเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5. แต่งต ัง้ผูม้อีาํนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทัท ัง้ดา้นบญัชี  การเงนิ การส ัง่ซื้อ การผลติ การขาย และการบริหารท ัว่ไป รวมท ัง้

เอกสารสาํคญัอื่นๆ 

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

ทางการปฏบิตังิานของพนกังานทกุคน และเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตามนโยบายที่บรษิทักาํหนด 
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7. แต่งต ัง้ที่ปรึกษาดา้นต่างๆ ที่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานเพื่อประโยชนต่์อบริษทั ท ัง้น้ีรวมถงึมอีาํนาจในการแต่งต ัง้ทนายความเพื่อฟ้องรอ้ง

ดาํเนินคด ีหรอืเขา้สูค้ดทีี่ เกี่ ยวขอ้งกบับรษิทั 

8. มอบหมายเพื่ อใหบุ้คคลอื่ นปฏิบตัิงานหรือกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามที่ เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

9. รายงานผลการดาํเนินงาน ความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บรษิทั 

10. ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

ท ัง้น้ี ในกรณีที่ การดาํเนินการเรื่ องใดที่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ อาจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไมม่อีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่ องดงักลา่ว 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้รหิาร  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2553 ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอและความเหน็

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มมีติเหน็ควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 พจิารณาอนุมตัิกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2553 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 8.1 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม จาํนวน 6.6 

ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 1.5 ลา้นบาท ซึ่ งโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดงัน้ี.- 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี

และเบี้ยประชมุ 

บาํเหน็จพเิศษ 

      (บาท)       (บาท) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการ

อสิระ 

800,000  

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ กรรมการ 662,500  

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการ 582,500  

4. นางภารด ีพลูวรลกัษณ์ กรรมการ 562,500  

5. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 562,500  

6. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ 500,000  

7. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการอสิระ 500,000   

8. นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 500,000  

9. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ 682,500  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

10 นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

582,500  

กรรมการสรรหาและกาํหนด
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ค่าตอบแทน  

11.นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ 582,500  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

ค่าตอบแทนอื่น 

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทัยงัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั โดยไม่นาํใบสาํคญัแสดง

สทิธดิงักลา่วเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนกังานของบริษทั และเพื่อเป็น

แรงจูงใจใหป้ฏบิตัหินา้ที่ดว้ยความตัง้ใจและทาํงานกบับรษิทัต่อไปในระยะยาว โดยใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไมห่มดอายุมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ (ESOP-W3) ไดจ้ดัสรรใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุน้ 

(ลา้น) 

สดัสว่น 

นายฉฐัภูม ิ ขนัตวิริยิะ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการเงนิและบญัช ี 0.64 4.92% 

นายกติติกร พุ่มสว่าง ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารโครงการ 0.60 4.62% 

นางจนิดา วรรธนะหทยั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานบรหิารพื้นที่ เช่า 0.60 4.62% 

นายจริเดช นุตสถติย ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานวางแผนกลยุทธ ์และนกั

ลงทนุสมัพนัธ ์ 0.30 2.31% 

นางสาวบุปผา วนัด ี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิารทรพัยากรมนุษย ์ 0.25 1.92% 

 

การกาํกบัดูแลกจิการที่ ดี  

ในปี 2553 น้ีคณะกรรมการบริษทัยงัคงสืบสานเจตนารมณ์อนัมุ่งม ัน่ในการที่ จะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํเอาแบบประเมนิตนเองเรื่ องการปฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance Self Assessment) มาใชเ้ป็นเครื่ องมอืในการพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) ที่กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหบ้ริษทัมรีะบบบริหารการจดัการที่มี

ประสทิธิภาพสูงสุด  ซึ่ งครอบคลุมถงึเรื่ องการใหค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ท ัง้น้ีก็เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็น

สาํคญั  โดยในปีที่ ผ่านมามรีายละเอียดเกี่ ยวกบัการปฏบิตัิในเรื่ องการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีที่บริษทัจะรายงานใหท้ราบ ซึ่ งแบ่งออกเป็น 5 

หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที่  1  สทิธิของผูถ้อืหุน้ 

 1.1  นโยบายในการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดีเกี่ ยวกบัการดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้ 

•  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที่ดเีกี่ ยวกบัการดูแลสทิธิของ  ผูถ้อืหุน้ที่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุง่เนน้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

ต่างๆ ที่สาํคญั ตลอดจนปกป้อง ส่งเสรมิ สนบัสนุน และไมล่ดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยกาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

 นโยบายเกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถื้อหุน้ 
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 1. คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ที่ ในการปกป้องและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สทิธิในการมี

ส่วนแบง่ในกาํไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัขา่วสารขอ้มลูกิจการอย่างเพยีงพอ สทิธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งต ัง้หรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปนัผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสอืบริคณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ การ

อนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

  2. คณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ที่ ในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิในเรื่ องต่างๆ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ 

สทิธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้  สทิธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สทิธิในการส่งคาํถามต่อที่

ประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อที่ประชมุ เป็นตน้  

 3. คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ที่ ในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรือจาํกดัสทิธิ หรือการลดิรอนสทิธิของผูถ้อืหุน้ใน

การศึกษาสารสนเทศของบริษทัที่ตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มขีอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติม

อย่างกะทนัหนั  ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

 4. คณะกรรมการบริษทัมหีนา้ที่ ในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ิทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลสาํคญัที่ เป็นปจัจุบนัผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทั การจดัใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยี่ยมชมกจิการ เป็นตน้ 

 

  1.2  การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศึกษาขอ้มูลกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 

•  คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายสิทธิของผูถ้ือหุน้มาปฏิบตัิและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรบัรูข้อ้มูลและสารสนเทศ  สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 เมื่ อวนัที่  7 เมษายน 2553 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลากว่า 30 วนัก่อนการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

และเผยแพร่ท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนั โดยมขีอ้มลูเหมอืนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารที่บริษทัจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ ซึ่ งเปิดเผย

ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 

2. เอกสารแนบ 1  รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 

3. เอกสารแนบ 2  รายงานประจาํปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM 

4. เอกสารแนบ 3  งบการเงนิสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

5. เอกสารแนบ 4  ขอ้มลูพจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธ ิและจ่ายเงนิปนัผล 

6. เอกสารแนบ 5  ขอ้มลูพจิารณาประวตักิรรมการที่ เสนอชื่อเลอืกตัง้กลบัเขา้มาแทน 

    กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4 คน 

7. เอกสารแนบ 6  ขอ้มลูพจิารณารายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ 

8. เอกสารแนบ 7  ขอ้มลูรายนามผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัช ี

9. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบท ัว่ไป) 

10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข (แบบที่กาํหนดโดยกระทรวงพาณิชย)์ 

11. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค (แบบสาํหรบั custodian) 

12. ขอ้มลูประวตักิรรมการอสิระ (สาํหรบัประกอบการมอบฉนัทะ) 

13. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

14. ขอ้บงัคบับรษิทัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

15. แผนที่ต ัง้สถานที่ประชมุ 
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• ในการจดัส่งเอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้ บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่ งเป็น

นายทะเบยีนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม 15 วนั ซึ่ งมี

ช่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารมากกวา่ตามที่กฎหมายไดก้าํหนดไว ้ท ัง้น้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้รีะยะเวลาศึกษาขอ้มลูมากขึ้น 

•  ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงดว้ยการใชร้ะบบ 

Barcode ในการลงทะเบยีน และนบัคะแนนเสียง รวมท ัง้จดัใหม้ีอากรสแตมป์ไวบ้ริการในกรณีที่ ผูถ้ือหุน้ไม่ไดน้าํมาในการมอบฉนัทะ   

พรอ้มท ัง้จดัทาํป้ายสญัลกัษณ์สาํหรบั ผูถ้ือหุน้ที่ ลงทะเบียนแลว้ เพื่ อความสะดวกในการเขา้ออกที่ ประชุม โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการ

ตรวจสอบเอกสารใหม ่

•  หลงัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 บริษทัไดน้าํเน้ือหาการประชุมซึ่ งประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการประชุม 

มตทิี่ประชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคาํถามและความเหน็ของผูถ้อืหุน้ รวบรวมจดัทาํเป็น “รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2553” เผยแพร่ขึ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

1.3  การป้องกนักรณีการจาํกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศึกษาขอ้มูลและสารสนเทศ 

•  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมการใชส้ทิธิของผูถ้อืหุน้ และไม่จาํกดัสทิธิของผูถ้อืหุน้ โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัลว่งหนา้ ท ัง้ในการเขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 บริษทัไม่มกีารแจกโดยกะทนัหนัซึ่ งเอกสาร

ที่มขีอ้มลูสาํคญัเพิ่มเตมิในที่ประชมุ  ไมม่กีารเพิ่มวาระการประชมุหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้   

 

1.4  การอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธิ 

•  บรษิทัอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดย

การนาํระบบการลงทะเบยีน และนบัคะแนนเสยีงโดยวธิี Barcode มาใช ้ พรอ้มท ัง้แจกใบลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมดว้ย

ตนเองก่อนการประชมุ 

•  บรษิทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธิีการในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมท ัง้ในวนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้  ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้กฎเกณฑท์ี่ ใชใ้นการประชมุ และข ัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบที่ประชมุผูถ้อืหุน้ และไดม้ี

การบนัทกึการแจง้กฎเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดิงักลา่วลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้ 

•  นอกจากน้ีบรษิทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้เยี่ยมชมบรษิทั และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศที่ เป็นขอ้มลูปจัจบุนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัอย่างสมํา่เสมอ  

 

1.5   การจดัสรรเวลาและการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ร่วมแสดงความคดิเหน็ 

•  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรื่ องที่ เกี่ ยวขอ้งกบัวาระการประชมุหรือเกี่ ยวขอ้งกบับริษทัและแสดงความคิดเหน็ 

โดยประธานกรรมการไดส้อบถามที่ประชมุในแต่ละวาระทกุวาระ รวมท ัง้ไดม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรื่ องที่ เกี่ ยวขอ้งกบัวาระการประชมุหรือ

เกี่ ยวขอ้งกบับรษิทัและแสดงความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้คาํชี้แจงของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชมุผู ้

ถอืหุน้ทกุคร ัง้ 

•  บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงการประชมุผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยรายละเอยีดสาระสาํคญัของการซกัถามในระหว่างการประชมุ

ไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่ อสามารถใชอ้า้งอิงในภายหลงั และช่วยใหผู้ถ้ือหุน้ที่ ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามารถติดตาม

รายละเอยีดได ้

 

1.6  การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของคณะกรรมการ 



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

• คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถ้อืหุน้ในการจดัประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 มคีณะกรรมการ

บริษทัเขา้ร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปไดว้่าบริษทัยงัคงพฒันาการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2553 ใหม้ีความเคร่งครดักว่าแนว

ทางการกาํกบัดูแลกจิการที่ดทีี่กาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง   

 

หมวดที่  2  การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

การปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั จงึไดก้าํหนดนโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ส่วน

นอ้ยไวด้งัต่อไปน้ี.- 

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อื

หุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้ และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัที่ถอืหุน้จนถงึวนัที่ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชมุ

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

เว็บไซตข์องบริษทัล่วงหนา้เป็นเวลา 4 เดือนก่อนวนัประชุมสามญั  ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2553 (ตัง้แต่วนัที่  1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัที่  31 

มกราคม 2553) ซึ่ งมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทาํหนา้ที่ เป็นผูร้วบรวมวาระการประชมุและนาํเสนอต่อกรรมการอสิระเพื่อพจิารณาก่อน

ในเบื้องตน้ หากกรรมการอสิระพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมก็ใหน้าํเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2553 

เพื่อพจิารณาออกเป็นระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึ่ งปรากฏวา่ในปี 2553 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้   

• บริษทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ ประสงคจ์ะเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการลว่งหนา้ โดยไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบริษทัลว่งหนา้เป็นเวลา 4 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 (ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2552 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2553)  

ซึ่ งมเีลขานุการคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ที่ เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ และการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บั

การเสนอชื่ อ แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่

บริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะสม  ก็ใหน้าํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดอืน

กมุภาพนัธ ์2553 เพื่อพจิารณาเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึ่ งปรากฏวา่ในปี 2553 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เสนอรายชื่อ   

• คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบตัิตามนโยบายเกี่ ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุน้ที่ ไดก้าํหนดไว ้โดยในการประชุมผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุมอย่างเคร่งครดั โดยไม่มกีารแจกเอกสารที่มขีอ้มูล

สาํคญัเพิ่ มเติมอย่างกะทนัหนั  และไม่มีการเพิ่ มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบเป็นการ

ลว่งหนา้   

• คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบที่ ผูถ้อืหุน้สามารถกาํหนดทศิทางการลงคะแนน

เสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง  โดยไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ขึ้น นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก 

(แบบมอบฉนัทะท ัว่ไป) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้โดยเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซตล์ว่งหนา้เป็นเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุสาํหรบัใหด้าวนโ์หลดอกีดว้ย  

• คณะกรรมการบริษทัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง แต่มคีวามประสงคจ์ะใช ้

สทิธใินการลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉนัทะ  โดยบริษทัไดเ้สนอใหม้กีรรมการอสิระเขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ จาํนวน 

2 คน คอื นายชยั จรุงธนาภบิาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ) และนายนฤนาท รตันะกนก (กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ) เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธเิลอืกกรรมการอสิระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ได ้   

• คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไว ้

และแจกในขณะลงทะเบยีนก่อนเริ่ มการประชุม ซึ่ งไดจ้ดัทาํบตัรลงคะแนนเสยีงครบทุกวาระ เช่น การพจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผล  การ

พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี การพจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคล เป็นตน้ รายละเอยีดการนบัคะแนน



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

เสียงดงักล่าวมกีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ เพื่ อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีหากมขีอ้โตแ้ยง้เกิดขึ้นใน

ภายหลงั  

 

มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่ อหาผลประโยชน์แกต่นเองหรอืผูอ้ื่นในทางมิชอบ  

•  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชนแ์ก่

ตนเองหรือผูอ้ื่ นในทางมชิอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่ งครอบคลุมถงึเรื่ องการใชข้อ้มูลภายในเพื่อซื้อขาย

หลกัทรพัย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการรกัษาความลบั  โดยมกีารแจง้มาตรการดงักลา่วผ่านทางคู่มอืหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ การ

จดัอบรม และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  นอกจากนี้ยงัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์

การเปิดเผยขอ้มลู และตดิตามใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล

เกี่ ยวกบัส่วนไดส่้วนเสยีหรอืการทาํรายการระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้รหิาร  

 

หมวดที่  3  บทบาทของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

 3.1   นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดีเกี่ ยวกบัการดูแลผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  

  บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ ซึ่ งไม่เพยีงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกาํหนดเท่านัน้   ในปีที่

ผ่านมาบริษทัจึงไดพ้ิจารณาชี้บ่งผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียขึ้นใหม่ พรอ้มกบักาํหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

เพิ่มเตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที่ด ีและนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่ งแวดลอ้มของบริษทั ที่

ไดย้ดึถอืปฏบิตัคิวบคู่กนัไป  โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทัแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ ดงัน้ี 

   1. พนกังานและครอบครวั 

   2. ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

   3. ผูถ้อืหุน้ 

  4. พนัธมติรทางธุรกจิ 

   5. นกัวเิคราะห,์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงนิ 

   คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดงัต่อไปน้ี.- 

 1.  พนกังานและครอบครวั 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลพนกังานและครอบครวั 

1) บริษทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได ้อาท ิรายไดค่้าตอบแทนราย

เดอืน รายไดจ้ากการทาํงานลว่งเวลา โบนสัประจาํปี  การประกนัชวีติและประกนัสุขภาพ กองทนุสาํรองเลี้ยงชพี เป็นตน้ 

2) บริษทัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง อาท ิจดัใหม้กีารอบรมและสมัมนาผูบ้ริหารและพนกังานทุก

ระดบั เป็นตน้ 

3) บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั อาท ิการประเมนิผลงานของพนกังาน การรกัษาความลบั

ประวตักิารทาํงาน และการใชส้ทิธต่ิางๆ ของพนกังาน เป็นตน้ 

4) บริษทัคาํนึงถงึสทิธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรบัรอ้งเรียนกรณีพนกังานไม่ไดร้บัความเป็นธรรมผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น ตูร้บัความคดิเหน็ หน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบคุคลที่รบัเรื่ อง เป็นตน้  

5) บรษิทัมหีนา้ที่ ดูแลจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ และเอื้อต่อการทาํงานอย่างมปีระสทิธผิล  

 

 2.  ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลลูกคา้ 



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

1) บรษิทัมหีนา้ที่ ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยสุ์จริต ความเชื่ อถอืและไวว้างใจ

ซึ่ งกนัและกนั 

2) บรษิทัมหีนา้ที่ ในการสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ของบรษิทั ดว้ยการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อปญัหาและความ

ตอ้งการของลูกคา้อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

•  ยดึม ัน่ในการนาํเสนอและส่งมอบผลติภณัฑท์ี่ ไดม้าตรฐานคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

•  ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ที่ ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อย่างดทีี่ สุด 

•  การเสนอราคาและเงื่อนไขการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที่จดัอยู่ในกลุม่เดยีวกนั  ตอ้งมคีวาม  เท่าเทยีมกนั 

•  ใหข้อ้มูลที่ ถูกตอ้งตรงความเป็นจริงแก่ลูกคา้เกี่ ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของผลติภณัฑท์ี่ ผลติได ้เพื่ อสรา้ง

ความเชื่ อม ัน่ และความเป็นธรรมใหก้บัลูกคา้ของบรษิทั 

•  พรอ้มที่ จะตอ้งคาํถามของลูกคา้ รวมท ัง้การดาํเนินการเกี่ ยวกบัขอ้รอ้งเรียน การใหค้าํแนะนาํ และการติดตามผล

ความคบืหนา้ในประเดน็ต่างๆ ที่ ไดร้บัแจง้จากลูกคา้ผ่านทาง 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลเจา้หน้ี 

1) บรษิทัมหีนา้ที่ ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ี โดยยดึหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติ ความเชื่ อถอืและไวว้างใจซึ่ งกนัและกนั 

2) บรษิทัมหีนา้ที่ ในการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอย่างดทีี่ สุด 

 

 3.  ผูถื้อหุน้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการดูแลผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัมหีนา้ที่ที่ตอ้งปกป้องและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ไดแ้ก่ สทิธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สทิธิในการมส่ีวนแบ่งในกาํไรของ

กิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพยีงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ อแต่งต ัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ

แต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปนัผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสอืบริคณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ การอนุมตักิารราย

พเิศษ เป็นตน้  

2) บริษทัมหีนา้ที่ที่ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สทิธิในการเสนอ

วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้  สทิธิในการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธิในการส่งคาํถามต่อที่ประชมุลว่งหนา้ก่อน

การประชมุ  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อที่ประชมุ เป็นตน้ ผ่านทาง 

3) บรษิทัตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจาํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

 4.คู่คา้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการดูแลคู่คา้ 

1) บรษิทัมหีนา้ที่ ในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คา้ทกุราย 

2. บริษทัมหีนา้ที่ ในการเปิดโอกาสใหคู่้คา้ทุกรายนาํเสนอสนิคา้/บริการไดโ้ดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังานที่ เกี่ ยวขอ้งกบัคู่คา้

ตอ้งปฎบิตัติามมาตรการต่อไปน้ี 

• ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและมคีวามเท่าเทยีมกนั 

• การพจิารณาและตดัสนิใจตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องบริษทัในระยะ

ส ัน้และระยะยาว 

• ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรือค่านายหนา้ใดๆจากคู่คา้ รวมถงึหา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้เสนอของคู่คา้

รายหน่ึงหรอืหลายรายใหก้บัคู่คา้รายอื่นๆรบัทราบท ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 5.  นกัวิเคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

  นโยบายเกีย่วกบัการดูแลนกัวิเคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

1) บริษทัเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิไดร้บัทราบขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการ

ในอนาคตไดต้ามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกาํกบัดูแลกจิการที่ดใีนเรื่ องการเปิดเผยขอ้มลู 

2) บรษิทัจะอาํนวยความสะดวกโดยจดัทาํขอ้มลูแนะนาํการลงทนุของบรษิทัใหแ้ก่    นกัลงทนุผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์

 

3.2   มาตรการชดเชยผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมิด  

• คณะกรรมการบรษิทัมมีาตรการที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัจะตอ้งพงึปฏบิตั ิในการใชข้อ้มลูภายในดงัน้ี.- 

   มาตรป้องกนัขอ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

   1) เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั มหีนา้ที่ ในการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบและปฏบิตัซิึ่ งหนา้ที่ ในการรายงานการถอืครอง

หลกัทรพัยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 

และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

  2) คณะกรรมการบริษทัจะแนะนาํใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ทราบขอ้มูลภายในหลกีเลี่ยงการซื้อขายหุน้ของบริษทัก่อน

การเปิดเผยขอ้มูลที่ เป็นสาระสาํคญั รวมถงึขอ้มูลงบการเงนิของบริษทั ซึ่ งมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยต่์อสาธารณชน 

กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูล และ 1 สปัดาหห์ลงัการเปิดเผยขอ้มูล อนัอาจเป็นการกระทาํผิดพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

•  บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิ

ชอบไวใ้นหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานดงัต่อไปน้ี 

 มาตรป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูบ้ริหารและพนกังาน 

1) ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนห์รอืเบยีดบงัทรพัยส์นิ ซึ่ งควรเป็นของบรษิทั หรือควรเป็นของ

ลูกคา้ของบริษทั 

2) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลกีเลี่ยงสถานการณ ์หรอืการมกีจิกรรมส่วนตวั และการมผีลประโยชนท์างการเงนิซึ่ งอาจขดัแยง้กบัหนา้ที่การ

งานที่ ผูบ้รหิารและพนกังานผูกพนัอยู่ 

3) กรณีหากตาํแหน่งหนา้ที่ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานมผีลในอนัที่ จะเอื้อประโยชนท์ ัง้ทางตรงตรงและทางออ้มใหแ้ก่ตนเอง 

หรือสมาชกิในครอบครวั (คู่สมรส บดิา มารดา บุตร ญาติพี่นอ้ง) หรือบุคคลที่ รูจ้กั ผูบ้ริหารและพนกังานดงักลา่วไม่ควรมส่ีวนร่วมในการ

ตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ และจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานใหท้ราบทนัท ี

4) บรษิทัจะหลกีเลี่ยงที่จะมอบหมายหนา้ที่ความรบัผดิชอบใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานในกรณีที่อาจจะนาํไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อใหเ้กิดการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิทั หรอืขดัต่อผลประโยชนข์องลูกคา้ของบรษิทั 

5) การที่ ผูบ้ริหารและพนกังานมส่ีวนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือดาํรงตาํแหน่งภายนอกองคก์ร อาท ิการเป็นกรรมการ 

ที่ปรกึษา ตวัแทน หรอืเป็นพนกังานในองคก์รอื่นๆ กจิกรรมนัน้ๆ จะตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั และลูกคา้ของ

บรษิทัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้งไมท่าํใหเ้กดิผลเสยีหายต่อบรษิทั รวมท ัง้จะตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหินา้ที่ของบคุคลนัน้ๆ  

6) หา้มมใิหผู้บ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมหรือรบัตาํแหน่งใดในองคก์รอื่นที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดยีวกนักบับริษทั หรือกิจการที่แขง่ขนั

กบับรษิทั หรอืกจิการที่อาจมผีลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิทั 

•  คณะกรรมการบริษทัไดร้บัขอ้มูลส่วนไดส่้วนเสยีในการทาํธุรกรรมกบับริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็น

ประจาํอย่างสมํา่เสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัมหีนา้ที่ ในการรายงานขอ้มลูส่วนไดส่้วนเสยีต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบและพจิารณา และหลงัจากนัน้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบนาํสรุปขอ้มลูส่วนไดส่้วนเสยีต่างๆ รายงานใหแ้ก่คณะกรรรมการ

บรษิทัทราบและพจิารณาต่อไป  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูต้ดิตามผลอย่างต่อเน่ือง  ซึ่ งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามขีอ้มลูส่วนไดส่้วน

เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัแต่อย่างใด  



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

•  บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการชดเชยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไวใ้นกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิดงัต่อไปน้ี 

 1.  พนกังานและครอบครวั 

  มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังานและครอบครวั 

ปจัจุบนับริษทัจดัใหม้กีารดูแลในเรื่ องผลตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานอย่างท ัว่ถงึ และปฏบิตัิตามนโยบายการดูแลพนกังานอย่าง

เคร่งครดั  และไดจ้ดัทาํตูร้บัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือขอ้เสนอแนะจากพนกังานไวส้าํหรบัเป็นช่องทางในการแจง้เรื่ องรอ้งเรยีนของพนกังานที่

ไดร้บัผลกระทบจากการทาํงาน 

ซึ่ งในปี 2553 บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังานในกรณีความเสยีหายจากการละเมดิ  

 

 2.  ลูกคา้ และเจา้หน้ี 

   มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกคา้ และเจา้หน้ี 

ปจัจบุนับรษิทัไดม้กีารดูแลลูกคา้ตามนโยบายการดูแลลูกคา้ และจดัใหม้ฝ่ีายลูกคา้สมัพยัธ ์(Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็นศูนยร์อ้งเรียน

สาํหรบัลูกคา้ ในกรณีที่ ลูกคา้มปีญัหาและตอ้งการความช่วยเหลอื  

เพื่ อป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ผูบ้ริหารจะพจิาณาคุณสมบตัิของลูกหน้ีและเจา้หน้ีทุกรายก่อนการทาํ

ธุรกรรม เพื่อป้องกนัการเกดิปญัหาขึ้นในภายหลงั โดยพจิารณาตามหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติและความน่าเชื่ อถอื 

ซึ่ งในปี 2553 บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้และเจา้หน้ีในกรณีความเสยีหายจากการละเมดิ 

 

 3.  ผูถื้อหุน้ 

   มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อผูถื้อหุน้ 

ปจัจุบนับริษทัดาํเนินการปกป้องและดูแลสทิธิของผูถ้อืหุน้ข ัน้พื้นฐาน ท ัง้สทิธิในการไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศ  สทิธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อื

หุน้ ตลอดจนสนบัสนุนการใชส้ทิธนิอกเหนือไปจากกฎหมาย    

ท ัง้น้ีบริษทัไดป้ระเมนิผลและติดตามการดาํเนินการเพื่อป้องกนัความเสยีหากจากการละเมดิของผูถ้อืหุน้โดยประเมนิจากท ัง้ภายในองคก์ร 

ซึ่ งจะประเมนิกบัฝ่ายจดัการที่ดาํเนินการดูแลสทิธิ ผูถ้อืหุน้ และประเมนิผลจากภายนอก ในรูปของโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ซึ่ งประเมนิโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.  สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบยีน เป็นประจาํ

ทกุปี   

สาํหรบัในปี 2553 บริษทัไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจากผูถ้อืหุน้กรณีความเสยีหายจากการละเมดิ และไม่มคีวามเสยีหายจากเรื่ องอื่ นๆ หรือขอ้

รอ้งเรยีนในการจาํกดัสทิธหิรอืลดิรอนสทิธต่ิางๆ  

 

 4.  นกัวิเคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน  

 มาตรการป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อนกัวิเคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงิน 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุจากสถาบนัการเงนิไดร้บัทราบขอ้มลูการดาํเนินงานของริษทั และแนวโนม้ผลประกอบการใน

อนาคตอย่างเป็นประจาํอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 ครัง้ อกีท ัง้ยงัมกีารจดัทาํขอ้มูลแนะนาํการลงทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ ท ัง้การสอบถามขอ้มลูผ่านทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relation - IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลกัษณะการเขา้พบ 

one on one และ group meeting หรอืทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

ดงันัน้ที่ ผ่านมาบรษิทัจงึไมเ่คยไดร้บัการรอ้งเรยีนจากการไมไ่ดร้บัทราบขอ้มลูจากนกัวเิคราะห,์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงนิแต่อย่างใด 

  

3.3   กลไกการมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

•  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดกลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดงัต่อไปนี้ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

1. บรษิทัไดจ้ดัใหม้ตูีร้บัขอ้รอ้งเรยีนและ/หรอืแสดงความคดิเหน็ซึ่ งตดิต ัง้อย่างเด่นชดับรเิวณดา้นหนา้สาํนกังาน  

2. บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหม้ช่ีองทางการส่งขอ้เสนอแนะถงึกรรมการบรษิทั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั หวัขอ้นกัลงทนุ 

 

3.4   กลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  

•  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 

รายงานทางการเงนิ หรอืระบบควบคุมภายในบกพร่อง 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  โดยการไมเ่ปิดเผยและเก็บขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแส

เป็นความลบั 

•  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้กีระบวนการดาํเนินการหลงัจากมผูีแ้จง้เบาะแส โดยในเบื้องตน้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

จะทาํการรวบรวมสรุปเรื่ องดงักล่าวเพื่ อนาํแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาพสูิจนห์าขอ้เท็จจริง และหากพบว่าเป็น

ขอ้มลูที่กระทบต่อบรษิทั จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป  

 

หมวดที่   4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4.1   ผลการปฏบิตันิโยบายเกี่ ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดี 

•  ในรอบปี 2553 บริษทัไดท้าํการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท ัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิต่างๆ ตาม

เกณฑท์ี่ กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านทางผ่าน

ช่องทางระบบ online ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั อกีท ัง้ไม่เคยถูกสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามกาํหนด  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดด้าํเนินการประเมิน

ประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจาํ และปฏบิตัติามกาํหนดระยะเวลาที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ อย่างเคร่งครดั  

 

•  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้าํขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ที่ ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึข่าวสารต่างๆ 

ของบริษทัเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสมํา่เสมอ และจดัใหม้ที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีไดท้ราบขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกนั  

 

4.2   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

• คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดก้าํหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รวมถงึ

ผูบ้รหิารระดบัสูงสาํหรบัปี 2553 ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความ

รบัผดิชอบที่ ไดร้บัมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่ เพยีงพอ การเทยีบเคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มขีนาดใกลเ้คียงกนั รวมถงึพจิารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกจิ และภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาในเบื้องตน้ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ ใหค้วามเหน็ชอบ 

และนาํเสนอต่อที่ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป ซึ่ งไดแ้ก่ การอนุมตัิวงเงนิค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการ

กาํหนดค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 3. ท ัง้น้ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งปฏิบตัิตามมติที่ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ที่ ไดอ้นุมตัิวงเงนิค่าตอบแทน และรายละเอียด

ค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากนี้ยงัตอ้งเปิดเผยรวมถงึส่วนที่กรรมการไดร้บัจากการทาํหนา้ที่อื่นใหบ้ริษทั เช่น 

ที่ปรกึษา และรวมถงึส่วนที่ ไดร้บัจากการเป็นกรรมการและการทาํหนา้ที่อื่น เช่น ที่ปรกึษาในบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

4. ในการกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการที่ ทาํหนา้ที่ ในฝ่ายบริหารและไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษทั มิใหไ้ดร้บั

ค่าตอบแทนกรรมการ 

•  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณานาํเสนอวงเงนิและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 เพื่ออนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 9.6 ลา้นบาทต่อปี 

แก่กรรมการซึ่ งมไิดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร รายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ท ัง้น้ีกรรมการของบริษทัที่

เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัย่อย 

 

4.3   รายงานของคณะกรรมการบริษทั  

•  บริษทัไดม้กีารจดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

 

4.4   บทบาทและหนา้ที่ ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2553 คณะกรรมการบรษิทั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ ในการจดัการกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั

ของบริษทั ตลอดจนมติที่ ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยความซื่ อสตัย์สุจริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้ นอกจากน้ี

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอยีด ติดตาม ควบคุมการปฏบิตัิงาน และกล ัน่กรองงาน

ต่างๆ ที่ ไดร้บัมอบหมาย   

 คณะกรรมการบรษิทั 

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมท ัง้หมดจาํนวน 5 ครัง้ ซึ่ งไดม้ีการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและ

พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครดั มกีารจดัส่งระเบยีบวาระการประชุมและสารสนเทศที่ เกี่ ยวขอ้งใหก้รรมการ

ไดศึ้กษาและพจิารณาลว่งหนา้เฉลี่ย 10 วนัก่อนการประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั 

โดยมเีลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรกึษากฎหมายเขา้ร่วมการประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุ ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

ของกรรมการดว้ย เพื่อใหก้รรมการและผูเ้กี่ ยวขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

สาํหรบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 โดยมผูีบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงนิ ผูส้อบบญัช ีและที่ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย  โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทัดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร ัง้ที่ เขา้ประชมุ

คณะกรรมการบริษทั /จาํนวน

คร ัง้ท ัง้หมด 

การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ 

ประจาํปี 2553 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ 4/4  

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4  

3. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฎิฐ ์ กรรมการ 4/4  

4. นางภารด ีพูลวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4  

5. นายธนกร ปุลเิวคินทร ์ กรรมการ 4/4  

6. รอ้ยตาํรวจตรีเกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ 4/4  



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

7. นายวชิยั พูลวรลกัษณ์ กรรมการ 4/4  

8. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4/4  

9. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 

4/4  

10. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ 

4/4  

11. นายอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์ กรรมการอสิระ  4/4  

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริหาร ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ ในการบริหารจดัการกิจการของบริษทั พจิารณากาํหนดนโยบายต่างๆ  แผนธุรกิจ 

แผนการลงทนุ และแผนงานงบประมาณประจาํปี 2553 ของบริษทัเพื่อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิตดิตาม กาํกบั และ

ควบคุมใหก้ารปฏิบตัิงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัและตามที่ คณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย และไดร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาสตลอดปี 2553 รวมถึงผลประกอบการประจําปีใหท้ี่ ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ ในการตรวจสอบ โดยการพจิารณาการสอบทานงบการเงนิของบริษทัและบริษทั

ย่อย พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทกุเดอืน รวมถงึการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชใีนการหา

แนวทางในการพจิารณาเรื่ องต่างๆ ร่วมกนั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลสรุปเรื่ องที่สาํคญัใหท้ี่ ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเพื่ อทราบและพจิารณาโดยบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม และไดใ้หค้วามเห็นจากการทาํหนา้ที่ ผ่านรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่ งปรากฏในรายงานประจาํปี 

สาํหรบัปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท ัง้หมดจาํนวน 12 ครัง้  โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี.- 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร ัง้ที่ เขา้ประชมุ /จาํนวนครัง้

ท ัง้หมด 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล 12/12 

2. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร 12/12 

3. นายนฤนาท รตันะกนก 12/12 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การทาํหนา้ที่ สรรหา 

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏบิตัหินา้ที่ ในการสรรหากรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 จาํนวน 4 คน โดยพจิารณาถงึคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของ



 บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                8.การจดัการ 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

บรษิทั  ประวตักิารทาํงานที่ด ีรวมท ัง้ในดา้นจรยิธรรม  ซึ่ งกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระท ัง้ 4 มคีวามเหมาะสม  จงึนาํเสนอที่ประชมุ

คณะกรรมการบรษิทัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง และที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีไดพ้จิารณาอนุมตัดิงักลา่ว                                   

สาํหรบัปี 2553 คณะกรรมการสรรหา มกีารประชมุท ัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้ โดยกรรมการเขา้ร่วมประชมุครบทกุคน 

 

การทาํหนา้ที่ กาํหนดค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ ในการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัซึ่ งมไิดเ้ป็น

พนกังานและผูบ้ริหาร และกาํหนดรายละเอียดการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรบัปี 2553 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบั

ภาระหนา้ที่  ความรบัผิดชอบที่ ไดร้บัมอบหมาย และเทยีบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยที่มขีนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ตลอดจนคาํนึงถงึผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

และไดน้าํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั และที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาอนุมตัดิงักลา่ว                              

สาํหรบัปี 2553 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มกีารประชมุท ัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้  โดยกรรมการเขา้ร่วมประชมุครบทกุคน 

 

 4.5   ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ  

•  คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายเกี่ ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สาํคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่ อถอืได ้

เพียงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลท ัว่ไปที่ มีความสาํคญัที่ อาจกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษทัได ้โดยมอบหมายใหม้ี

หน่วยงานรบัผดิชอบงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนในการสื่อสารกบัผูล้งทนุประเภทสถาบนั ผูถ้อืหุน้ 

รวมท ัง้นกัวเิคราะหท์ ัว่ไป และภาครฐัที่ เกี่ ยวขอ้ง  และสามารถดูไดจ้ากเวปไซตข์องบริษทั ซึ่ งใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศ

ต่างๆ เช่น ขอ้มูลเกี่ ยวกบับริษทั ขอ้มูลเกี่ ยวกบัธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงนิ  ข่าวบริษทัที่ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน ข่าวแจง้ต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั  รายละเอียดการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ซึ่ งจะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถ

ตดิตามขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างสะดวกยิ่ งขึ้น    

•  บรษิทัไดจ้ดัทาํแผนนกัลงทนุสมัพนัธโ์ดยสงัเขป และแผนดงักลา่วอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแลว้แต่โอกาสและความเหมาะสม 

ซึ่ งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. จดัประชมุนกัวเิคราะหเ์ป็นประจาํไตรมาสละ 1 ครัง้ และในกรณีหากนักัวเิคราะหป์ระสงคท์ี่จะสอบถามขอ้มลูในเรื่ องอื่นเพิ่มเตมิ บริษทัก็

จะเชญิใหน้กัวเิคราะหเ์ขา้มาพบฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ ไป  

2. จดั Roadshow ในต่างประเทศอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่ จดัขึ้นเพื่อเผยแพร่และใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน เช่น โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์และองคก์รอื่นๆ  

 

หมวดที่  5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

5.1   นโยบายเกี่ ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ ดี 

•  คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ที่ จะกาํกบัดูแลธุรกิจโดยยึดม ัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ ดี ดว้ยตระหนกัถึง

ประโยชนแ์ละความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ งมส่ีวนช่วยใหก้ารบริหารงานและการดาํเนินงานมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได  ้และส่งผลใหบ้ริษทัเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขนั และพิ่ มคุณค่าใหก้บัผูถ้ือหุน้ในระยะยาวอีกดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการจึงไดก้าํหนดหลกัการกาํกบักิจการที่ ดีเป็นนโยบายที่ ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้น และคณะกรรมการ

บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ดงัมรีายละเอยีดนโยบายการกาํกบักจิการที่ดต่ีอไปน้ี 
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• การคาํนึงถงึสทิธิของผูถ้อืหุน้และการใหส้ทิธิกบัผูถ้อืหุน้ในเรื่ องต่างๆ เช่น มสีทิธิเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ มี

สทิธเิสนอบคุคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ เป็นตน้ ตลอดจนไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

• การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และผูเ้กี่ ยวขอ้ง อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

• การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และผูเ้กี่ ยวขอ้ง อย่างถกูตอ้ง เพยีงพอ ท ัว่ถงึ เท่าเทยีมกนั และ

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยผ่านช่องทางที่ เหมาะสม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้กี่ ยวขอ้งต่างๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก เช่น ผ่าน

ทางเวปไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  

• การปฏบิตัิหนา้ที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลและการบริหารงานดว้ยความซื่อสตัย ์มี

คุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพื่ อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทั และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนดูแลมใิห ้

เกดิปญัหาความขดัแยง้ดา้นผลโยชนต่์างๆ  

• การบรหิารงานดว้ยความโปร่งใสภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

• การควบคุมและการบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสมกบัการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

• การดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 

 5.2   โครงสรา้งคณะกรรมการ 

•  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 คน ซึ่ งมคุีณสมบตัิที่ หลากหลาย ท ัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์

ความสามารถเฉพาะดา้นที่ เป็นประโยชนก์บับริษทั รวมท ัง้การอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัิหนา้ที่  เพื่ อเสริมสรา้งใหบ้ริษทัมี

คณะกรรมการที่ เขม้แขง็  

• คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถงึการบริหารงานที่ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสาํคญั  ดงันัน้ประธานกรรมการของ

บรษิทัจงึเป็นกรรมการอสิระ และไมเ่ป็นบคุคลคนเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรอืกรรมการผูอ้าํนวยการ   

•  สาํหรบักระบวนการสรรหากรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวธิีการที่ เป็นทางการและยดึหลกัความโปร่งใสไวเ้ป็น

สาํคญั โดยปราศจากอทิธิพลของผูถ้อืหุน้ที่มอีาํนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูส้รรหาบคุคลผูด้าํรงตาํแหน่ง

กรรมการโดยทาํการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่ เหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ เพื่ อใหต้รงกบั

ภาระหนา้ที่ ของกรรมการบริษทั และ/หรือในคณะอนุกรรมการต่างๆ  และเมื่ อคดัเลือกกรรมการที่ เหมาะสมไดแ้ลว้  จึงนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้เป็นกรรมการต่อไป 

•  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการเปิดเผยรายชื่ อของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่ อ

กรรมการรายบุคคล ตาํแหน่ง อายุ ประวตัิการศึกษา สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั ประสบการณ์ทาํงาน และความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร 

โดยไดเ้ปิดเผยไวผ่้านช่องทางต่างๆ ท ัง้ในรายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

 5.3   ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน์ 

•  คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศัน ์และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถ้อืหุน้

โดยรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหม้กีารแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ ของคณะกรรรมการและฝ่ายบริหารชดัเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูห้า

ขอ้มลูต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาและคณะกรรมการมหีนา้ที่ ในการพจิารณาเรื่ องต่างๆ  

•  คณะกรรมการบรษิทัมุง่หวงัที่จะใหก้จิการของบรษิทัมคีวามม ัน่คง และมคีวามสาํเร็จทางธุรกจิที่ย ัง่ยนือยู่ไดใ้นระยะยาว จงึ

ไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารพจิารณาทบทวนกาํหนดวสิยัทศันแ์ละภารกิจที่ เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถงึกาํหนดเป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคาํนึงถงึการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความม ัน่คงในระยะยาวของบริษทัและของผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนทาํหนา้ที่ ในการกาํกบัดูแลและตดิตามการดาํเนินการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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•  คณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนุนใหเ้กิดระบบบรรษทัภบิาลในการบริหารงานภายในองคก์ร คณะกรรมการบริษทัจงึไดเ้ป็น

ผูน้าํในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีหลกัจรรยาบรรณ มาตรการและข ัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัที่

เกี่ ยวขอ้งหรือบุคคลที่ อาจมีความขดัแยง้ รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ อย่างชดัเจนระหว่างผูถ้ือหุน้กบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกบัผูบ้รหิารและคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการถว่งดุลอาํนาจและสามารถตรวจสอบซึ่ งกนัไดอ้ย่างอสิระ  

 

 5.4   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

•  คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาการทาํรายการระหว่างกนัที่ อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูถ้อืหุน้ 

กรรมการ และฝ่ายบริหาร ดว้ยความรอบคอบ ซื่ อสตัยสุ์จริต อย่างมเีหตุมผีล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ ดี ตลอดจนการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น เพื่อผลประโยชนข์องบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั โดยยดึถอืการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตามประกาศ 

คาํส ัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั รวมท ัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเกี่ ยวกบัความ

จาํเป็นและความเหมาะสมของของการทาํรายการที่ เกี่ ยวโยงกนันัน้ 

 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัที่ เกี่ ยวขอ้ง หรือ

บุคคลที่ อาจมีความขดัแยง้ โดยหา้มมิใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียท ัง้ทางตรงและทางออ้มมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกาํหนดให ้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ ยวกบัความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการที่นาํเสนอนัน้เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษทั ตลอดจนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหว่างกนั ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีที่

รบัรองโดยท ัว่ไป ในรายงานประจาํปี  

 

 5.5   จรยิธรรมทางธุรกจิ 

•  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Conduct) เพื่อใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานทกุคนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานในหนา้ที่ และยดึถอืประพฤตปิฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอและเคร่งครดั โดยครอบคลุมท ัง้ดา้นการ

ประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสุจรติ การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดว้ยความเท่าเทยีมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมดิต่อ   ผู ้

มส่ีวนไดส่้วนเสยี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การรกัษาความลบั และการใชข้อ้มลูในทางที่ผดิ ตลอดจนเรื่ องการรบัสนิบน ของขวญั และ

ของรางวลั ท ัง้น้ี ไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

•  คณะกรรมการบริษทัจะติดตามและดูแลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทั การปฏบิตัิหนา้ที่ ของกรรมการ การดาํเนินการของ

ฝ่ายบรหิาร และการปฏบิตังิานของพนกังาน ยดึม ัน่อยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอนัด ีนอกเหนือจากระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั 

และกรอบกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง  

 

 5.6   การถว่งดลุของกรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้รหิาร  

•  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรรมการที่ เป็นกรรมการอสิระ กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็น

กรรมการอสิระ จาํนวน 6 คน และกรรมการที่ เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมกีรรมการจาํนวนท ัง้สิ้น 11 

คน โดยมกีารถว่งดุลของกรรมการที่ ไมเ่ป็นผูบ้รหิารดงัน้ี.- 

   กรรมการที่ เป็นผูบ้รหิาร      จาํนวน  5  คน   (รอ้ยละ 40) 

   กรรมการที่ ไมเ่ป็นผูบ้รหิารและเป็นกรรมการอสิระ   จาํนวน  6  คน   (รอ้ยละ 60)  

 

 5.7   การรวมหรือแยกตาํแหน่งเพื่ อการถว่งดลุอาํนาจการบรหิารงาน  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

•  คณะกรรมการบริษทักําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหนา้ที่  และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถงึประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไวอ้ย่าง

ชดัเจน รวมถงึการกาํหนดใหบุ้คคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหนึ่ งมอีาํนาจโดยไม่จาํกดั และ

สามารถที่จะสอบทานถว่งดุลการบรหิารงานได ้

 

 5.8  บทบาทหนา้ที่  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

•  ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษทัไดท้าํหนา้ที่ ในการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่ องที่ สาํคญัเกี่ ยวกบัการ

ดาํเนินงาน รวมท ัง้กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่ กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

•  ตามที่คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบ

ในนโยบายดงักลา่วไวแ้ลว้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารทบทวนเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

•  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกิจที่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้นไวแ้ลว้ และไดเ้ผยแพร่แจกจ่ายใหแ้ก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที่ เขา้ใหม่ และดาํเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเดมิ เพื่อให ้

เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจริยธรรมที่บริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างใกลช้ดิ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ  ซึ่ งจะมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ดงักลา่ว ซึ่ งมคีวามอสิระต่อการปฏบิตัหินา้ที่ และไดม้กีารทบทวนระบบดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

 5.9   การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

•  คณะกรรมการบริษทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าปีละ 4 ครัง้ และดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยประธาน

กรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจที่ รอบคอบ และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอที่ ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่ อง 

และมากพอที่ กรรมการจะอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั และจดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมทุกคร ัง้เพื่ อให ้

กรรมการและผูเ้กี่ ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมหีนา้ที่ตอ้งเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการทกุคร ัง้ยกเวน้กรณีที่มเีหตผุลพเิศษ   

•  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัใน 2553 นัน้ ในช่วงปลายปี 2552 เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ

กาํหนดการประชุมประจาํปีเพื่ อใหค้ณะกรรมการรบัทราบกาํหนดการประชุมล่วงหนา้ตลอดท ัง้ปี  ท ัง้น้ีเพื่ อใหก้รรมการสามารถวางแผน

ลว่งหนา้และจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชมุได ้

•  ในการกาํหนดจาํนวนครัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชมุประจาํปีพรอ้มระบุเรื่ องที่ตอ้งพจิารณา

ในการประชุมแต่ละคร ัง้  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดร้บัทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ ที่ตอ้งพจิารณาในการประชุมแต่ละคร ัง้ลว่งหนา้ เช่น 

การจดัประชมุในเดอืนมนีาคมเพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี และกาํหนดวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี และกาํหนดวนัปิด

สมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบริษทั,  การจดัประชุมในเดอืนพฤษภาคม สงิหาคม และธนัวาคม เพื่อพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิสอบทาน

รายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถงึการจดัประชมุในเดอืนธนัวาคมเพื่อพจิารณางบประมาณประจาํปีของบรษิทั เป็นตน้ 

•  ในการจดัประชุมแต่ละครัง้ในปี 2553  เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประชุมใหแ้ก่กรรมการพจิารณา

ลว่งหนา้เฉลี่ย 10 วนัก่อนการประชมุ และไดม้กีารจดัทาํเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชมุ  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

•  การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครดั โดยเปิด

โอกาสใหก้รรมการอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั และมเีลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมการ

ประชุมและจดบนัทกึรายงานการประชุม ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย เพื่ อใหก้รรมการและผูเ้กี่ ยวขอ้งสามารถ

ตดิตามและตรวจสอบได ้ 

•  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใชเ้วลาในการประชุมประมาณ 1-2 ช ัว่โมง ซึ่ งเป็นเวลา

เพยีงพอที่ ฝ่ายจดัการจะนาํเสนอเรื่ องเพื่อพจิารณา และกรรมการสามารถอภปิรายปญัหาสาํคญักนัไดอ้ย่างรอบคอบโดยท ัว่กนั ท ัง้น้ีประธาน

กรรมการไดส่้งเสริมใหก้รรมการในที่ประชุมใชดุ้ลยพนิิจที่ รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมผูีใ้ดสอบถามเพิ่มเตมิหรือมคีวามเหน็เป็น

อย่างอื่นหรอืไมใ่นการะชมุแต่ละวาระทกุคร ัง้ 

 

 5.10   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

•  โดยในเดอืนธนัวาคมของทกุปี เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํ “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self 

Assessment) นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัทาํการพจิารณาเป็นรายบุคคล เพื่อพจิารณาผลงานและแกไ้ขปญัหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรุง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการทาํงานใหด้ขีึ้น  

 

 5.11   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

•  การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่ ง

เป็นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนกรรมการมคีวาม

เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นปจัจบุนั  

 5.12   การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการที่ เกี่ ยวขอ้ง 

รวมถงึในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตัิงานอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2552 สรุปมคีณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9 

คน ที่ ไดผ่้านการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จาก

สถาบนั IOD เรยีบรอ้ยแลว้  

• เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้เีอกสารคู่มอืกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ประวตัิ การถอืครอง

หลกัทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์เป็นตน้ โดยจะจดัส่งใหท้กุคร ัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ่  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารจดัทาํรายงานเพื่อทราบเป็นประจาํถงึแผนการพฒันาและสบืทอด

งาน ซึ่ งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ไดเ้ตรียมความพรอ้มในเรื่ องผูส้บืทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่

ไดไ้วแ้ลว้ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดโครงสรา้งสาํหรบัการพฒันาผูบ้ริหาร โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานเป็น

ประจาํทกุปีถงึสิ่ งที่ ไดด้าํเนินการไปในระหวา่งปี และพจิารณาควบคู่กบัแผนการสบืทอดงาน 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

9. การควบคมุภายใน 

 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธิภาพ ท ัง้ในระดบับริหาร 

และระดบัปฏบิตักิาร คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมหีนา้ที่และความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไวซ้ึ่ งระบบการควบคุม

ภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในส่วนต่างๆ ท ัง้ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม,     

การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ซึ่ งรวมถงึ

การกาํหนดทศิทางการดาํเนินธุรกจิ การพฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนบัสนุนระบบการตดัสนิใจ การกาํหนดขอบเขต อาํนาจ

หนา้ที่  และการกาํหนดวงเงนิอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ตลอดจนมกีารกาํหนดระเบยีบวธิีปฏบิตัิของพนกังานแต่ละสายงานไว ้

อย่างชดัเจน การกาํหนดกรอบปฏบิตัิตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถงึการมมีาตรการควบคุมและข ัน้ตอนในการทาํรายการระหว่างกนัของ

บริษทักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมกีารใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่ รบัรองท ัว่ไปซึ่ งผูส้อบบญัชีมอีิสระใน

การแสดงความเหน็และการเขา้ถงึขอ้มลูที่ เป็นสาระสาํคญั 

 บริษทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเพื่อทาํหนา้ที่ตรวจสอบท ัง้ในดา้นการเงนิ การดาํเนินงาน และในดา้นอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการ

ประกอบกิจการและดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานและกิจกรรมสาํคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางที่กาํหนด

และมีประสิทธิภาพ และเพื่ อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทําหนา้ที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่ 

คณะกรรมการจงึกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั  

 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุจาํนวน 12 ครัง้ เพื่อพจิารณาความสมเหตสุมผลของการทาํรายการระหว่าง

กนั ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถงึการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงนิและพจิารณารายงานการเปิดเผย

ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิ ตลอดจนการพจิารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี และตดิตามรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆ 

การดูแลเรื่ องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในเรื่ องจริยธรรมโดยที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ ของบริษทัจะตอ้งพงึปฏบิตัิ ในการใชข้อ้มูล

ภายในที่มสีาระสาํคญัของบริษทั ซึ่ งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่ น รวมถงึการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

บรษิทั โดยมวีธิกีารดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชนเ์พื่อส่วนตนหรอืผูอ้ื่น ดงัน้ี  

1. ดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถงึภาระหนา้ที่ ในการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และ บทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ดาํเนินการส่งหนงัสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารที่ ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่ เป็นสาระสาํคญั รวมถงึขอ้มลูงบ

การเงนิของบริษทั ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ควรหลกีเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทั ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่ เป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่ น ก่อนที่ งบการเงนิหรือขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

ท ัง้น้ี บรษิทัยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบักรณีที่มกีารฝ่าฝืนในการนาํขอ้มลูภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัไวใ้นระเบยีบ

ของบรษิทั โดยมโีทษตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึข ัน้ใหอ้อกจากงาน 

 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

ปจัจบุนับรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมนีโยบายจดัใหม้กีารอบรมภายในใหก้บัพนกังานของบริษทั เพื่ อพฒันาใหพ้นกังานมทีกัษะความรู ้โดยเรียนรูจ้ากการ

ปฏิบตัิจริง และจากคาํแนะนาํของผูม้ีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้อบรมและสมัมนากบั

หน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนมนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราที่ เหมาะสม เพื่อจูงใจและรกัษาใหพ้นกังาน

ทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คือ ในกรณีปกติทบีริษทัไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือ

ขยายงาน และมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลและเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงนิปนัผลแตกต่างไป

จากนโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและตามความจาํเป็นของบริษทั เช่น กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพ

ตลาด หรอืมเีหตกุารณอ์ื่นใดที่มผีลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษิทั เป็นตน้  

 

การควบคมุภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในประจาํปี 2553 ฉบบัลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์

2554 ขึ้น และไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ท ัง้น้ีแบบประเมนิดงักล่าวไดน้าํเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2554 แลว้ 

การพจิารณาจดัทาํแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน บรษิทัไดพ้จิารณาท ัง้หมด 5 ส่วนดว้ยกนั ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม,  ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง, ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบริหาร, ส่วนที่ 4 ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่าบริษทัมรีะบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอ   

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในเรื่ องการทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งอย่าง

เพยีงพอแลว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน

อย่างต่อเน่ืองเพื่อเสรมิสรา้งการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี(Good Corporate Governance)  

 

การประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัประจําปี 2553 แลว้ มี

สาระสาํคญัท ัง้ 5 ส่วนดงัน้ี 

สว่นที่  1  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

    - คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารกาํกบัดูแลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็น

ประจาํทกุปี (Annual Operation Plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีที่สอดคลอ้งกบั 

Mission และ Vision ของบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตั ิ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละหน่วยงานทราบและนาํไป

ปฏบิตัใิหบ้รรลเุป้าหมายที่กาํหนดไว ้ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่ว ทางบริษทัจดัใหม้กีารตดิตามผลเดอืนละครัง้ 

เพื่อรายงานความคืบหนา้และปญัหาที่ เกิดขึ้นรวมถงึการแกไ้ข อกีท ัง้ยงัมกีารปรบัเปลี่ยนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการให ้

สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีเรื่ องดงักลา่วไดน้าํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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    - คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าไดจ้ดัทาํอย่าง

รอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตัง้อยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึงปจัจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ และสภาวการณ์การแขง่ขนัที่คาดหมายในปีนัน้ๆ อกีท ัง้ไดพ้จิารณาทบทวนถงึประสทิธิภาพการปฏบิตังิานพนกังานใน

บริษทัแลว้ว่ามคีวามรูแ้ละความสามารถที่ จะปฏิบตัิตามเป้าหมายไดจ้ริง โดยวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่ งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่า

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลของบรษิทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ รวมถงึไดก้าํกบัดูแลใหม้หีน่วยงานทาํหนา้ที่

คอยตดิตามผลของเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่วอยู่เป็นประจาํ 

    - บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงานโดยสาํนกังาน

ใหญ่กรุงเทพฯ หรอืที่ เรยีกวา่ Support center ไดจ้ดัแบ่งโครงสรา้งเป็นฝ่ายต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อทาํหนา้ที่สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ใหแ้ก่

สาขาท ัง้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพื่อใหส้ะดวกและเอื้อประโยชนต่์อฝ่ายบรหิารในการดาํเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

    - บริษทัมขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ที่ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลที่ด ี

โดยใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิภายในองคก์ร ซึ่ งครอบคลุมถงึการหา้มมใิหฝ่้ายบริหารและพนกังานทุกคนปฏบิตัิตนในลกัษณะที่ อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัและคู่คา้ของบรษิทั โดยมกีารกาํหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนไว ้ อย่างชดัเจน 

    - บริษทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิีปฏบิตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ 

และการบริหารท ัว่ไปที่ รดักุมและสามารถป้องกนัการทุจริตได ้โดยนโยบายและระเบยีบวธิีการปฏบิตัิงาน มอียู่ในรูปแบบคู่มอืปฏบิตัิการ 

(Operation Manual) และแผนผงัการปฏบิตังิาน (Business Process Flow) ท ัง้น้ีบริษทัไดม้กีารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ

ระเบยีบวธิีปฏบิตัิงาน เพื่อทาํการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับริษทัอย่างสมํา่เสมอ รวมถงึการพฒันาระบบและการปฏบิตัิงานดา้นต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อใชท้รพัยากรที่มอีย่างคุม้ค่า เกดิประโยชนสู์งสุดและเป็นเครื่ องมอืในการควบคุมและป้องกนัการทจุรติ 

    - ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน บริษทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชนร่์วมกนั

ท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบายและเกณฑก์ารปฏบิตัใินจรรยาบรรณธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจดา้นการ

บรกิารจงึใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและวธิปีฏบิตังิานในเรื่ องความเป็นธรรมต่อคู่คา้ที่ ใชก้บัคู่คา้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีาร

เลอืกปฏบิตัทิี่ผดิไปจากวธิกีารดาํเนินงานธุรกจิตามปกต ิและมุง่ม ัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุ

กลุม่ของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถงึชมุชนและสงัคม ดว้ยการปฏบิตัิที่ เท่าเทยีมกนั 

เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 

 

สว่นที่  2  การบรหิารความเสี่ยง  

    - บริษทัไดม้ีการติดตาม วิเคราะห ์และประเมินความเสี่ ยงในดา้นต่างๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งและเกี่ ยวเน่ืองกบัการ

ดาํเนินงานและการประกอบธุรกจิของบรษิทัอย่างสมํา่เสมอ โดยจะตอ้งวเิคราะหเ์พื่อระบปุจัจยัท ัง้ภายนอกและภายในและสญัญาณเตอืนภยั

ต่างๆ รวมท ัง้ผลกระทบออกมาใหช้ดัเจน เพื่ อเป็นขอ้มูลที่ บริษทัจะนาํไปใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขและบริหารความเสี่ ยงที่

เกดิขึ้นอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง 

    - บริษทัไดท้าํการวเิคราะหอ์ย่างระมดัระวงั ถงึเหตุการณ์ที่ จะทาํใหป้จัจยัที่ เป็นความเสี่ ยงที่บริษทัไดร้ะบุไวน้ ัน้

เกิดขึ้น เพื่ อใหเ้ป็นสญัญาณเตือนภยัในการติดตามและจดัการบริหารความเสี่ ยง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัใน

ระยะเวลาที่กาํหนดเพื่อเกดิประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

    - บรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิการควบคุมความเสี่ยงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวธิีการในการตรวจตดิตาม

เหตุการณ์ที่ เป็นสาเหตุของปจัจยัความเสี่ ยงแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่ อลดความเสี่ ยงอนัจะเกิดความสูญเสียต่อ

องคก์ร 
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    - บรษิทัไดม้กีารจดัประชมุผูบ้รหิารเพื่อรายงานความคบืหนา้ ปญัหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทกุเดอืน หรือกรณี

ฉุกเฉินที่ เป็นเรื่ องเร่งด่วนตอ้งรีบแกไ้ขป้องกนั นอกจากน้ียงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปจัจยัความเสี่ ยงใหม้ีอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถงึการพจิารณาและประเมนิความเสี่ยงที่ตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการลดความ

เสี่ยงเหลา่นัน้ เพื่อใหบ้รษิทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้

    - บริษทัไดม้กีารตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ว่าไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนด

ไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดตวัชี้ วดัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัความเสี่ ยงในการติดตามการปฏิบตัิงาน ซึ่ งจะมีการรายงานต่อผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยู่เป็นประจาํทกุเดอืน 

 

สว่นที่  3  การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร  

    - บริษทัมกีารกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ที่ และวงเงนิอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั อย่าง

ชดัเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ (1) หนา้ที่ อนุมตัิ (2) หนา้ที่ บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล

สารสนเทศ (3) หนา้ที่ ในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์ินออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่ อเป็นการตรวจสอบซึ่ งกนัและกนั และไดม้กีารจดั Work 

Flow ที่แสดงถงึข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

- บริษทัไดก้าํหนดใหม้ีมาตรการและข ัน้ตอนอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั และไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบาย

เกี่ ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทาํ

หนา้ที่ ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง รวมถงึบริษทัหา้มมใิหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีร่วมพจิารณาอนุมตัิ

ธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ท ัง้น้ีในการตดัสนิใจอนุมตัิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้าํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดในระยะ

ยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมที่ อาจมีความขดัแยง้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบหรือขอความเห็นจาก

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

    - บริษทัไดม้กีารติดตามใหม้กีารปฏบิตัิตามสญัญาในการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่ เกียวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนั

บรษิทัในระยะยาว และขอ้ตกลงดงักลา่วที่มผีลผูกพนัอย่างต่อเน่ือง 

- บริษทัไดม้กีารติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยอย่างสมํา่เสมอ ในกรณีที่บริษทัมเีงนิลงทนุในบริษทั

ย่อย โดยบริษทัไดส่้งใหก้รรมการของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบริษทัย่อย ส่วนบริษทัร่วมบริษทัไดส่้งตวัแทนเขา้ไปเป็น

กรรมการเจา้หน้ีเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั  

- บริษทัไดม้มีาตรการที่ จะใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่ อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของ

บริษทั โดยบริษทัมกีารจดัต ัง้หน่วยงานดา้นกฎหมาย เพื่ อติดตามกฎหมายและระเบยีบหน่วยงานราชการ หรือองคก์รที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัประกาศใช ้และทาํหนา้ที่ ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มูลดา้นกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งของบริษทัตลอดจนจดัต ัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพื่อทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบและกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง 

- บริษทัไม่เคยมีการกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจตามกฎหมายที่

กาํหนด 

 

สว่นที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล  

- บริษทัไดม้ีการจดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเกี่ ยวกับวาระการพิจารณาที่ ส ําคญั เพื่ อให ้

คณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลว่งหนา้ และหากเรื่ องใดมรีายละเอยีดเพิ่มเตมิในภายหลงั (ถา้ม)ี บริษทัก็จะจดัใหม้ขีอ้มลู

เพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการในวนัประชุม ท ัง้น้ีหากในระหว่างการประชุมมกีารใชข้อ้มูลเพิ่มเติม
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นอกเหนือจากที่ เตรียมไวก็้จะใหห้น่วยงานหรือผูท้ี่ เกียวขอ้งจดัทาํขอ้มูลมารองรบัการพจิารณาระหว่างการประชุม เพื่ อใหท้นักาลต่อการ

พจิารณาตดัสนิใจ 

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ัง้ที่

ผ่านมา พรอ้มท ัง้เอกสารประกอบการพจิารณาการประชุมใหก้บักรรมการบริษทัทุกคร ัง้ที่ มกีารประชุม เพื่ อเป็นการใหข้อ้มูลแก่กรรมการ

บรษิทัโดยจดัส่งลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

- บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทึกรายละเอียดที่ เป็นสาระสาํคญั รวมถึง

ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งตงิ และขอ้คดัคา้น (ถา้ม)ี และไดใ้หค้ณะกรรมการบริษทัรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่วในการประชมุคร ัง้ถดัไป ซึ่ ง

ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดแ้กไ้ขหรอืเพิ่มเตมิเน้ือหาในรายงานการประชมุไดอ้ย่างอสิระ 

- บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานที่ เพื่ อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน 

ส่วนในกรณีที่ ผูส้อบบญัชไีดใ้หข้อ้สงัเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทาํธุรกรรมหน่ึงนัน้ บริษทัจะเร่งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและ

จดัหาเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณต่์อไป 

- บริษทัไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ โดยบริษทัไดม้กีาร

ปรบันโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่ รบัรองท ัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปจัจุบนัที่มผีลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบัและตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต   

 

สว่นที่  5  ระบบการตดิตาม 

- บรษิทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิประจาํปีเพื่อขออนุมตักิบัคณะกรรมการบรษิทั โดยฝ่ายบริหารจะ

รายงานความคบืหนา้และเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่กาํหนดไวใ้หค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

เพื่อใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมาย 

- บริษทักาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจมกีารตดิตามผลการปฏบิตัิงานรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดอืนในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นตน้ ในการประชุมแต่ละระดบัของพนกังานและฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหนา้และ

ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาที่ เกิดขึ้นไดใ้นระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อบรรลุเป้าหมายที่ กาํหนดไว ้การติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นการลดและ

กระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นได ้ซึ่ งบรษิทัสามารถปรบัวธิกีารปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และปจัจยัต่างๆที่มากระทบต่อ

เป้าหมายที่วางไวอ้ย่างเหมาะสม 

- บริษทัเป็นผูก้าํหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั โดยการแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น 

และไดจ้ดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาํหนา้ที่ ในการใหค้วามเชื่ อม ัน่ถงึการควบคุมภายในของบริษทัในทกุหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอ

ว่า (1) การปฏบิตังิานของหน่วยงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลหรือไม่ (2) การใหค้วามเชื่ อม ัน่แก่รายงานทางการเงนิว่าน่าเชื่ อถอืได ้(3) 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่ กาํหนดขึ้นท ัง้ภายในภายนอกองคก์ร และการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่ 

นอกจากน้ียงัรวมถงึการใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆดา้นการควบคุมภายใน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-

Control) ท ัง้น้ีจะมกีารรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรบัทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุม

ภายในอย่างสมํา่เสมอ 

- บริษทัไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจงึสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาํทุกเดอืน 

รวมถงึรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ริหารในการปรบัหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของการปฏบิตัิงานใน

หน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสูงสุด 
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- บริษทัมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพ้ิจารณาถึงขอ้บกพร่องที่ เป็น

สาระสาํคญัทกุคร ัง้ โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปญัหาที่ เกิดขึ้นเพื่อแกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทกุเดอืน อกีท ัง้ยงัได ้

กาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอ อย่างไรก็ตามปจัจุบนัยงัไม่พบ

ขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญั 

- หน่วยงานที่ ไดร้บัมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหนา้ในการ

ปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่มสีาระสาํคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุเดอืน  

- ฝ่ายบริหารของบริษทัมหีนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถงึสิ่ งที่ ไดท้าํการ

ตดัสนิใจดาํเนินการในเรื่ องต่างๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึปญัหาต่างๆที่ เกิดขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการทุจริต หรือการกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย ท ัง้น้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธานเจา้หนา้ที่ บริหาร (CEO) และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิและสามารถขอใหม้ีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏบิตังิาน รวมถงึเหตกุารณท์จุรติหรอืสงสยัว่ามเีหตกุารณ์ทจุริต การปฏบิตังิานที่ ฝ่าฝืน

กฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะทางการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั และคอยรายงานเรื่ องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษทั/

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  
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10. รายการระหว่างกนั 

 

10.1 รายการระหว่างกนัที่ เกดิข้ึนในปี 2553  (โปรดพจิารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพิ่มเตมิ) 

 

บคุคล/ นิตบิคุคล      ลา้น

บาท  

  

ที่ อาจมีความขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ  ปี 2553  ความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ 

ดเีวลอปเมนท ์

บรษิทัร่วมที่บริษทัฯถอืหุน้

ทางตรงอยู่รอ้ยละ 23.24 

ค่าใชจ่้าย   

1. ค่าเช่าและค่าบรกิาร 38.46 เป็นการเช่าพื้นที่ เพื่อดาํเนินธุรกจิโรงภาพยนตร์

และธุรกจิโบวล์ิ่งโดยประกอบดว้ยสาขาฉะเชงิเทรา 

สาขาทองหลอ่ สาขาปิยรมณ ์และสาขาเอสพลา

นาด ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด 

2. ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 0.34  

3. ค่าเช่าอปุกรณ์ 3.07  

4. ค่าตน้ทนุโฆษณา 2.36  

5. ค่าสนบัสนุนธุรกจิ 0.54   

ลูกหน้ีการคา้ 0.58   

ลูกหน้ีอื่น  15.79   

เงนิมดัจาํ  5.52   

เจา้หน้ีการคา้ 0.15   

เจา้หน้ีอื่น 4.20  

 

บจ.รชัโยธนิ อเวนิว บรษิทัร่วมที่บริษทัฯถอืหุน้

ทางตรงอยู่รอ้ยละ 50 

และถอืหุน้ทางออ้มผ่านบ

มจ. สยามฟิวเจอร ์ดเีวลล

อปเมน้ท ์(บริษทัร่วมของ

บรษิทัฯ ) ในอตัรารอ้ยละ 

11.62  

รายได ้     

ดอกเบี้ยรบั 0.42   

ค่าใชจ่้าย   

1. ค่าเช่าและบริการ 1.14 เป็นการเช่าพื้นที่ เพื่อสาํหรบัสาํนกังานของบรษิทัฯ 

ในบรเิวณซูซูก ิอเวนิว ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณา

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็น

ราคาาตลาด 

2. ค่าตน้ทนุโฆษณา 4.83  

3. ดอกเบี้ยจ่าย 1.16   

ลูกหน้ีอื่น) 0.12   

เงนิมดัจาํ 0.56   

ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ 17.92   

เจา้หน้ีการคา้ 0.16   

เจา้หน้ีอื่น  0.26   
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หน้ีสนิจากสญัญาเช่าการเงนิ

ไมห่มนุเวยีน 

11.98   

คํา้ประกนัเงนิกูจ้ากธนาคาร 332.00 บรษิทัฯ คํา้ประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร ซึ่ งไดผ่้าน

การพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ เป็นการคํา้ประกนัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ไม่

มกีารคดิค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนั 

กองทนุรวมสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

ไลฟ์สไตล ์

บรษิทัร่วมที่บริษทัฯ ถอื

หุน้ทางตรงอยู่รอ้ยละ 

33.00 

 

 

 

 

รายได ้   

1. รายไดค่้าบรหิารจดัการ

และค่าตอบแทนบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

26.97 เป็นค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่ ง

เป็นรายการปกตทิางการคา้และเป็นราคาตลาดซึ่ ง

ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ 

 

2. รายไดค่้าสาธารณูปโภค 23.71 เป็นค่าตอบแทนการใชส้าธารณูปโภคที่บรษิทัฯ 

ใหบ้รกิารแก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์ซึ่ งเป็นรายการปกตทิาง

การคา้และเป็นราคาตลาดซึ่ งผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใชจ่้าย   

1. ค่าเช่าและค่าบรกิาร 123.93 เป็นการเช่าพื้นที่ เพื่อดาํเนินธุรกจิโรงภาพยนตร์

และธุรกจิโบวล์ิ่งภายใตพ้ิ้นที่การบริหารจดัการของ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

ไลฟ์สไตล ์ซึ่ งเป็นรายการปกตทิางการคา้และเป็น

ราคาตลาดซึ่ งผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2.ค่าสนบัสนุนธุรกิจ 0.89   

ลูกหน้ีการคา้ 1.31   

ลูกหน้ีอื่น 3.29   

เงนิปนัผลคา้งรบั 20.95   

เงนิมดัจาํ  3.46   

เจา้หน้ีอื่น 0.06   

หน้ีไม่หมนุเวยีนอื่น  30.20   

หน้ีไม่หมนุเวยีนอื่น  120.00   

บมจ.แคลฟิอรเ์นีย 

วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์

บรษิทัฯลงทนุรอ้ยละ 

15.62 ของทนุจดทะเบยีน 

รายได ้     

1. ค่าเช่าและบริการ 24.52 เป็นรายการที่ เกี่ ยวขอ้งกบับริษทัย่อยของบรษิทัฯ 

ในการเช่าพื้นที่อาคารเมเจอรฯ์รชัโยธนิ กบั บจก.

รชัโยธนิ เรยีลตี้และ บจก.รชัโยธิน แมเนทเมน้ 

โดยการเช่าพื้นที่อาคารเมเจอรฯ์สุขมุวทิ 6,000 
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บาท ต่อตารางเมตรซึ่ งเป็นรายการปกตทิางการคา้ 

และเป็นราคาตลาดซึ่ งผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ค่าสาธารณูปโภครายได ้

อื่น 

6.06 รายการที่บริษทัฯ จ่ายค่าจดัการระบบ

สาธารณูปโภค (ปรบัอากาศ ระบบลฟิทแ์ละบนัได

เลื่อน) ใหก่้อนแลว้มาเรยีกเก็บกบับมจ.

แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอก็ซพ์เีรยีนซ ์

ค่าภาษโีรงเรอืน 4.82   

ลูกหน้ีการคา้ 11.59   

เงนิมดัจาํรบั  3.67   

บจ.ไทยทคิเก็ต

เมเจอร ์

บรษิทัร่วมที่บริษทัฯ ถอื

หุน้ทางตรงอยู่รอ้ยละ 

40.00 

ลูกหน้ีการคา้ 0.13 ลูกหน้ีเกิดจากบจ.ไทยทคิเก็ตเมเจอร ์ขายตัว๋

ภาพยนตรใ์หเ้มเจอรฯ์ และยงัไม่ไดเ้รยีกเก็บเงนิ

คนื 

ลูกหน้ีอื่น 0.86   

เจา้หน้ีอื่น  3.66 เงนิที่บรษิทัฯ ขายตัว๋ใหแ้ละรอทาํคืนในเดอืน

ถดัไป 

บจ.พวีอีาร ์บลูโอ  

เอนเตอรเ์ทนเมนท ์

บรษิทัร่วมที่บริษทัฯ ถอื

หุน้ทางตรงรอ้ยละ 49.00 

ลูกหน้ีอื่น 3.48   

   

      

บรษิทั แมคไทย 

จาํกดั 

บรษิทัที่ คุณวชิา พูลวร

ลกัษณ ์ถอืหุน้ รอ้ยละ 

100 

รายได ้    

1. ค่าเช่าและบริการ 6.54 เป็นการใหเ้ช่าพื้นที่ ในอาคารของบริษทัฯ และ

บรษิทัย่อย ประกอบดว้ยสาขารชัโยธนิ สุขมุวทิ 

รงัสติ สาํโรง และเมโทรโพลสิ เป็นรายการปกติ

ทางการคา้ และเป็นราคาตลาดซึ่ งผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

2. ค่าสาธารณูปโภค 5.06   

ค่าใชจ่้าย   

1. ค่าบรกิารที่ปรกึษา 1.20  

2. ค่าตน้ทนุโฆษณา 1.63   

ลูกหน้ีการคา้ 1.06   

ลูกหน้ีอื่น  0.72   

เจา้หน้ีอื่น  20.63   

เงนิมดัจาํรบั  0.30   
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บจ.เวลแอด บรษิทัที่ คุณวชิา และคุณ

ภารด ี 

พลูวรลกัษณ ์

ถอืหุน้ร่วมกนั 

ค่าบรกิารที่ปรึกษา 23.40 เป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารโครงการ อตัราเดอืนละ 

1.95 ลา้นบาท โดยมอีายุของสญัญา เริ่ มต ัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2550 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2554 ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาที่ตกลงกนั

ตามที่กาํหนดในสญัญา  เป็นการคดิค่าตอบแทน

อยู่ที่ ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของรายได ้ซึ่ งตํา่กวา่เมื่อ

เทยีบกบัประธานบรหิารของบรษิทัที่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอืวา่ตํา่กวา่ 

ท ัง้น้ีคุณวชิาไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนอื่นใด 

บจ.เวล ซนีีเพลก็ซ ์ บรษิทัที่บดิา 

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์ 

ถอืหุน้ 

รายได ้     

1. รายไดค่้าบรหิารจดัการ 4.80 รายไดค่้าบริหารงานอตัราเดอืนละ 4 แสนบาท 

เป็นค่าบรหิารศูนยข์องสาขาป่ินเกลา้ในส่วนของ

บดิาคุณวชิา เป็นรายการปกตทิางการคา้ และเป็น

ราคาตลาดซึ่ งผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ค่าใชจ่้าย   

ค่าเช่าอปุกรณ์ 21.60 ค่าเช่าอปุกรณอ์ตัราเดอืนละ 1.8 ลา้นบาท เป็น

การเช่าอปุกรณโ์รงภาพยนตรจ์าํนวน 8 โรง โดยมี

อายุของสญัญา 15 ปี  เริ่ มต ัง้แต่วนัที่ 1 

กมุภาพนัธ ์2545 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2560  ซึ่ ง

ไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด เทยีบไดก้บัราคา

อปุกรณโ์ดยรวมของโรงภาพยนตรท์ ัง้หมดของ

เซน็ทรลั สาขาป่ินเกลา้ ซึ่ งมโีรงภาพยนตร ์อจีวี ี

เงนิมดัจาํ 3.70   

หจก.เวล 

เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

บรษิทัที่บดิา 

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์ 

ถอืหุน้ 

ค่าใชจ่้าย     

1. ค่าเช่าพื้นที่และค่าบรกิาร 22.85 เป็นการเช่าพื้นที่และบรกิารส่วนกลางเพื่อดาํเนิน

ธุรกจิโรงภาพยนตรส์าขาป่ินเกลา้ โดยมค่ีาเช่า 800 

บาทต่อเดอืนต่อ ตร.ม. โดยมอีายุของสญัญา 15 

ปี  เริ่ มต ัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2545 ถงึวนัที่ 31 

มกราคม 2560  ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด

ของเซน็ทรลั ป่ินเกลา้ 

2. ค่าสาธารณูปโภค 8.66   

เจา้หน้ีการคา้ 1.48   

เจา้หน้ีอื่น 1.40   
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เงนิมดัจาํ  3.70   

บจ.เพชรป่ินเกลา้ บรษิทัที่ 

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์ 

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ค่าใชจ่้าย     

1. ค่าเช่าพื้นที่และค่าบรกิาร 14.24 เป็นค่าสทิธิการเช่าโครงการเมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์(ป่ิน

เกลา้) ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาดของ

เซน็ทรลั สาขาป่ินเกลา้ 

2. ค่าสาธารณูปโภค 2.69   

เจา้หน้ีการคา้ 0.58   

เจา้หน้ีอื่น 1.57   

บจ. รชัโยธนิ อเวนิว 

แมเนจเมนท ์

บรษิทัที่บรษิทัถอืหุน้

ทางออ้ม 

ผ่านบมจ.สยามฟิวเจอรด์ี

เวลอปเมนท ์รอ้ยละ12.04 

และถอืหุน้ทางออ้มผ่าน 

บจ.รชัโยธนิ อเวนิว รอ้ย

ละ 49.96 

รายได ้     

ค่าบรหิารจดัการ 1.80   

ค่าใชจ่้าย   

ค่าสาธารณูปโภค 0.63 เป็นค่าบรกิารสาธารณูปโภคสาํหรบัการเช่าพื้นที่

เพื่อสาํหรบัสาํนกังานของบริษทัฯ ในบรเิวณรชั

โยธนิ อเวนิว ซึ่ งไดผ่้านการพจิารณาเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นราคาตลาด 

ลูกหน้ีอื่น  4.34   

ค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ระยะยาว 11.94 เป็นสทิธิการเช่าในพื้นที่อาคารซูซูกิ อเวนิว 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 7.98   

 

10.2 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัประเภทค่าบรหิารงานเป็นรายการที่มลีกัษณะตามปกตธุิรกจิท ัว่ไป และมนีโยบายการทาํรายการระหว่างกนัเป็นไป

ตามสญัญา 

รายการระหวา่งกนัทกุรายการจะผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดาํเนินการ 

 

10.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัที่ เกิดขึ้นนัน้เป็นความจาํเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการทาํรายการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดของบริษทั

ฯ โดยผูต้รวจสอบบญัชีมคีวามเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อยตามที่ ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็น

รายการที่ เกดิขึ้นตามปกตธุิรกจิ  

รายการที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย กบับริษทัย่อยและ/หรือบริษทัที่มบีคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ คณะกรรมการ

ของบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่เป็นรายการจาํเป็นตามปกตธุิรกจิท ัว่ไป และเป็นราคาที่ เหมาะสม  

 

10.4 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีที่มรีายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในอนาคต ทางบริษทัฯ จะจดัใหม้กีารทาํ

สญัญาเพื่ อกาํหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื่ อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ และในกรณีที่มรีายการระหว่างกนัที่มสีาระสาํคญั บริษทัฯ จะจดัใหผ่้านที่ประชมุคณะกรรมการที่มกีรรมการตรวจสอบ
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เขา้ร่วมประชมุเพื่อดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรมและมนีโยบายการกาํหนดราคาที่ เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่

มสีทิธอิอกเสยีงในรายการดงักลา่ว 

 

10.5 รายการระหว่างกนัในอนาคต 

นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัที่ เกิดขึ้นในปจัจุบนัต่อไปในอนาคต โดยจะมกีารกาํหนดเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาที่ เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก ท ัง้น้ี บริษทัฯ จะไดใ้ห ้

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ หรือผูเ้ชี่ ยวชาญอสิระ พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา

และความสมเหตสุมผลของการทาํรายการดว้ย 

รายการระหวา่งกนัที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํส ัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

เกี่ ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี่ ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยส์นิที่ สาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยตามมาตรฐาน

บญัชทีี่กาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี

บริษทัฯ มนีโยบายที่จะไม่ใหกู้ย้มืหรือคํา้ประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ท ัง้น้ีหากมรีายการระหว่างกนัของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อยเกิดขึ้นกบับุคคลที่ อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มส่ีวนไดส่้วนเสีย หรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต 

บริษทัฯ จะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกดิขึ้น บรษิทัฯ จะไดใ้หผู้เ้ชี่ ยวชาญอสิระหรือผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่ อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้อืหุน้

ตามแต่กรณี ท ัง้น้ีบรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
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11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

  รายงานของผูส้อบบญัชีงวดปี 2553 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล จากบริษทั ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดใ้หค้วามเหน็ว่าขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ.2552 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะบรษิทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปีที่แนบมาน้ีของ

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงนิเหลา่น้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่ รบัรองท ัว่ไป ซึ่ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตัิงานเพื่อใหไ้ด ้

ความเชื่ อม ัน่อย่างมเีหตุผลว่างบการเงนิแสดงขอ้มูลที่ ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิีการทดสอบ

หลกัฐานประกอบรายการท ัง้ที่ เป็นจาํนวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ  การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่กิจการใชแ้ละ

ประมาณการเกี่ ยวกบัรายการทางการเงนิที่ เป็นสาระสาํคญัซึ่ งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึ้น ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดง

รายการที่นาํเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชื่ อว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปที่ เป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบริษทั ณ วนัที่  31 

ธนัวาคม พ.ศ.2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ

บริษทัสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไป 

 

รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด)ี 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบริษทัฯ บริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่ ปรากฏในรายงาน

ประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่ รบัรองท ัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายที่ เหมาะสมและถอืปฏบิตัิ

อย่างสมํา่เสมอ  และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่ สุดในการจดัทาํ รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างพอเพยีงใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้แีละดาํรงรกัษาไวซ้ึ่ งระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจได ้

อย่างมเีหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอที่จะดาํรงรกัษาไวซ้ึ่ งทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อ

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิทจุรติหรอืการดาํเนินการที่ผดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่ ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แล

รบัผดิชอบเกี่ ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน รวมท ัง้ใหค้วามเหน็ถงึรายงานที่ เกี่ ยวโยง หรือมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กนั ใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ ยวกบัเรื่ องน้ีปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มคีวามเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่ น่าพอใจ และสามารถ

สรา้งความเชื่ อม ัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเชื่ อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2553 
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11.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

รายการ งบตรวจสอบ ณ สิ้นงวด 

(หน่วย:บาท) 2551 2552 2553 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 241,388,077 532,015,534 202,163,428 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 1,115,355,101 793,730,155 797,909,433 

สนิคา้คงเหลอื 132,106,341 178,010,205 134,615,650 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 1,506,765,502 1,471,946,645 2,205,262,747 

อาคารและอปุกรณ-์สุทธิ 4,932,677,022 5,709,251,309 5,406,004,733 

รวมสนิทรพัย ์ 9,659,143,446 11,269,153,631 11,032,931,500 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 42,068,558 56,800,410 17,572,161 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 795,400,000 1,693,011,012 479,807,902 

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงนิจ่าย 659,024,134 624,908,996 539,360,225 

ส่วนของหน้ีสนิระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 424,104,074 318,127,353 158,828,032 

เงนิกูร้ะยะยาวจากบคุคลหรอืกจิการที่ เกี่ ยวขอ้งกนั                   -                     -   440,126,829 

เงนิกูย้มืระยะยาว 1,011,670,495 172,047,375 146,615,235 

รวมหน้ีสนิ 4,237,436,547 5,880,231,764 5,359,419,810 

ทนุจดทะเบยีน 906,000,000 906,000,000 906,000,000 

ทนุชาํระแลว้ 881,897,219 881,897,219 881,897,219 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 3,839,673,605 3,839,673,605 3,839,673,605 

กาํไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 615,598,285 481,080,203 780,529,813 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,421,706,899 5,388,921,867 5,673,511,690 

รายไดร้วม 5,328,457,422 5,560,731,919 6,021,083,788 

ตน้ทนุขายและบริการ 3,547,761,708 3,919,250,626 3,944,510,167 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,184,185,874 1,350,867,888 1,462,018,279 

ดอกเบี้ยจ่าย 88,234,750 133,368,738 138,411,197 

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิสาํหรบัปี 643,291,874 327,436,735 776,806,756 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิสว่นที่ เป็นของบรษิทั 626,356,254 333,724,752 761,988,752 

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 0.71 0.39 0.91 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 986,588,962 1,448,649,034 1,714,825,692 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ -729,671,162 -1,872,340,415 -1,160,328,558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ -185,175,574 714,318,838 -661,345,618 

(ลดลง)สทุธิ 71,740,226 290,627,457 -329,852,106 
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11.2 คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

11.2.1 ภาพรวมของบริษทั 

บริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดาํเนินธุรกิจหลกัใน 5 กลุม่ธุรกิจ คือ กลุม่ธุรกิจโรงภาพยนตร ์กลุม่

ธุรกิจโบวล์ิ่ ง คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้แขง็ กลุม่ธุรกิจพื้นที่ ใหเ้ช่าและบริการ กลุม่ธุรกิจสื่อโฆษณา และกลุม่ธุรกิจจดัจาํหน่ายวซีดี ีดวีดี ี

บลูเรย ์และลขิสทิธิ์ภาพยนตร ์

จากการเพิ่ มสาขาอีกจาํนวน 4 สาขา ประกอบกบักระบวนการบริหารสินทรพัยใ์หเ้กิดประโยชนสู์งสุด ทาํให ้ณ วนัสิ้นปี 2553 

บรษิทัฯบรหิารโรงภาพยนตรอ์ยู่ท ัง้หมด 366 โรง ใหบ้ริการไดก้ว่า 88,150 ที่น ัง่ โบวล์ิ่ง 480 เลน หอ้งคาราโอเกะ 334 หอ้ง และ ลานสเก็ต

นํา้แขง็รูปแบบใหมอ่กี 2 แห่ง และพื้นที่ ใหเ้ช่ารวมท ัง้สิ้น 50,491 ตารางเมตร 

สาํหรบักลุม่ธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรน์ ัน้ จากการที่ ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการจดัการเมื่อปี 2552 เพื่อใหก้ารบริหารงาน

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด ทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัจาํหน่ายภาพยนตรท์ี่สมบูรณ์ขึ้น ตัง้แต่การนาํภาพยนตรเ์ขา้โรงภาพยนตร ์ไปจนถงึการจดั

จาํหน่ายภาพยนตรใ์นรูปแบบของ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ท ัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของ บมจ. เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์

(MPIC) ตลอดจนการจดทะเบยีนจดัต ัง้ บริษทั เอม็ เตอรต์ี้ ไนน ์จาํกดั (M39) ซึ่ งเป็นบริษทัสรา้งภาพยนตรไ์ทยขึ้นภายใต ้MPIC ดว้ยนัน้ 

ทาํใหเ้กิดบูรณาการทางธุรกิจที่ ค่อนขา้งสมบูรณ์ ไม่เพยีงแต่ทาํใหท้ ัง้ผลประกอบการของ MPIC แขง็แกร่งขึ้น แต่ยงัช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการทาํกาํไรใหก้บัสายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื ธุรกจิโรงภาพยนตร ์อกีดว้ย 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัที่บริษทัฯ ดาํเนินการแลว้ เพื่อใหบ้ริษทัฯเป็นศูนยร์วมความบนัเทงิที่ครบวงจร บริษทัฯยงัถอืหุน้ในบริษทั

ร่วม ไดแ้ก่ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท  ์ที่ พฒันาพื้นที่ ใหเ้ช่าในรูปแบบศูนยก์ารคา้ชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บมจ. 

แคลฟิอรเ์นีย วา้ว เอ็กซพ์เีรียนซ ์(CAWOW) ผูใ้หบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายเชิงสนัทนาการ และ บจ.ไทยทกิเก็ต เมเจอร ์ที่ ใหบ้ริการเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายบตัรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผ่านทางระบบ Online Real-time นอกจากน้ี ในปี 2553 บริษทัยงัไดร่้วมทนุจดัต ัง้ 

บจ.เมเจอร ์กนัตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นอกีเพื่อดาํเนินธุรกิจเคเบิ้ลทวี ีออกอากาศภาพยนตร ์และรายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ ยวกบัภาพยนตรอ์กี

ดว้ย ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจ และใหเ้กดิการชมภาพยนตรม์ากขึ้น 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดล้งทุนใน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์ (MJLF) อีกดว้ย  ในเดือน

มถินุายน 2550 บริษทัฯไดต้ ัง้กองทนุ MJLF ขึ้นเพื่อระดมทุนในการเขา้ลงทุนในสทิธิการเช่าที่ดนิและอาคารในโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

รชัโยธินและ เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ รวมมูลค่า 2,300 ลา้นบาท บริษทัฯถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33 ของกองทุนดงักล่าว ท ัง้น้ี กาํไรที่

ไดม้าจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทุน บริษทัฯไดน้าํไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรตันาธิเบศร ์ต่อมาในปลายปี 2553 

MJLF ยงัไดเ้ขา้ลงทนุในสทิธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้ซูซูกิ อเวนิว รชัโยธิน โดยทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนที่ชาํระแลว้ไดเ้พิ่มขึ้น

เป็น 3,300 ลา้นบาท และบรษิทัยงัไดล้งทนุเพิ่มและรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้อยู่ที่ รอ้ยละ 33 เท่าเดมิ   

สาํหรบัการลงทนุในต่างประเทศ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้ใน บจ.พวีอีาร ์(PVR) ซึ่ งเป็นบริษทัมหาชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ของอินเดีย เป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตรช์ ัน้นาํรายหน่ึงของประเทศอินเดีย พวีอีารเ์ป็นผูบุ้กเบกิการสรา้งเครือข่ายโรงภาพยนตรใ์น

รูปแบบมลัติเพลก็ซร์ายแรกในประเทศอินเดียต ัง้แต่ปี 2540 ปจัจุบนัเครือข่ายของพวีอีาร ์ประกอบดว้ย 142 โรงภาพยนตร ์33 สาขาใน

ประเทศอนิเดยี ท ัง้น้ีความสมัพนัธเ์ชงิธุรกิจกบั PVR เริ่ มตน้ขึ้นต ัง้แต่ปี 2551 ซึ่ งเป็นปีที่บริษทัฯ ไดร่้วมทนุกบั PVR จดัต ัง้ บจ.พวีอีาร ์บลู

โอ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์(PVR blu-O) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโบวล์ิ่ งในประเทศอินเดีย ธุรกิจโบวล์ิ่ งเป็นธุรกิจเสริมที่ดี ทาํให ้PVR เป็น

มากกว่าผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์แต่ยงัมธุีรกิจบนัเทงิแนวไลฟ์สไตลเ์สริมดว้ย ธุรกิจโบวล์ิ่ งแนวบนัเทงิน้ีไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี

จากผูบ้ริโภคในเมอืงนิวเดล ีซึ่ งเป็นที่ต ัง้ของสาขาแรก ดงันัน้ PVR blu-O จงึแผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอกีมากในเมอืงใหญ่ของประเทศ

อนิเดยี การขยายฐานไปยงัตลาดอนิเดยีน้ีถอืเป็นโอกาสทองสาํหรบับริษทัฯ ในการเตบิโตในต่างแดน ในตลาดที่มศีกัยภาพสูง และใหญ่กว่า

ประเทศไทยหลายเท่าตวั 
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ภาพรวมของผลการดาํเนินงานในปี 2553 

ในปี 2553 บริษทัฯ มรีายไดร้วมท ัง้สิ้น 6,021 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จาํนวน 460 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8 ซึ่ งถอืว่าเป็น

อตัราการเตบิโตที่ดขีึ้นเมื่อเทยีบอตัราการเตบิโตในปีก่อนหนา้ เหตผุลหลกัๆคือ ธุรกิจสื่อโฆษณามกีารปรบัตวัสูงขึ้นไดค่้อนขา้งด ีหลงัจากปี

ที่ย ํา่แย่เน่ืองจากวกิฤตเศรฐกิจท ัว่โลกประกอบกบัผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมอืง ท ัง้น้ีเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเติบโตแขง็แกร่งในปี 

2553 ความเชื่ อม ัน่ท ัง้ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลติ ตลอดจนความเชื่ อม ัน่และการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคจึงกลบัมาได ้

ค่อนขา้งด ีนอกจากน้ี ธุรกิจจดัจาํหน่ายภาพยนตรแ์บบบูรณาการของ MPIC ยงัเตบิโตไดด้ขีึ้นตามลาํดบัหลงัจากที่ ไดม้กีารปรบัโครงสรา้ง

ใหม ่

สาํหรบัธุรกิจโรงภาพยนตร ์ยอดขายบตัรชมภาพยนตรป์รบัตวัสูงขึ้นเพยีงแค่รอ้ยละ 1 เหตผุลหลกัคือ วกิฤตการเมอืงที่ปะทขุึ้นอกี

คร ัง้ในช่วงไตรมาสสองของปี มกีารปกัหลกัชมุนุมที่สี่ แยกราชประสงค ์ซึ่ งเป็นศูนยก์ลางการคา้และธุรกิจแห่งใหญ่ของประเทศ สถานการณ์

ค่อยๆทวคีวามรุนแรงขึ้น จนนาํไปสู่จราจลในที่ สุดในช่วงเดอืนพฤษภาคม ตกึราม ศูนยก์ารคา้หลายแห่งถกูเผา มกีารประกาศหา้มออกนอก

เคหะสถานในยามวกิาล ผลกระทบหลกัที่มต่ีอบริษทัคือ พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์ซึ่ งเป็นสาขาใหญ่กลางเมอืง ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้และ

เป็นที่ น่าเสยีดายที่ ในช่วงสองเดือนนัน้ โดยปกติจะเป็นช่วงที่มภีาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่จากฮอลลวูีด้เขา้ฉายเป็นจาํนวนมาก (Hollywood’s 

summer blockbusters) ซึ่ งมกัจะทาํรายไดด้ทีี่สาขาน้ี นอกจากนี้ ในช่วงเดอืนตุลาคมและพฤศจิกายน ยงัมอีุทกภยัรา้ยแรง นํา้ท่วมหวั

เมอืงใหญ่ของหลายๆจงัหวดัในหลายๆภูมภิาค นาํมาซึ่ งความเดือดรอ้นและสูญเสียในวงกวา้ง และในช่วงสองเดือนนัน้ เป็นจงัหวะที่ มี

ภาพยนตรไ์ทยเขา้ฉายเป็นจาํนวนมาก ภาพยนตรไ์ทยเหลา่น้ีมกัจะไดร้บัการตอบรบัที่ดใีนต่างจงัหวดั สถานการณ์นํา้ท่วมดงักลา่วจึงส่งผล

ใหภ้าพยนตรไ์ทยในช่วงนัน้ทาํรายไดไ้มด่เีท่าที่ควร 

แต่ถา้วเิคราะหล์งไปในผลประกอบการรายไตรมาส ในไตรมาสหน่ึงและไตรมาสสาม จะเหน็ไดว้่ายอดขายบตัรชมภาพยนตรใ์นไตร

มาสดงักลา่วปรบัตวัสูงขึ้นถงึรอ้ยละ 19 และ 34 ตามลาํดบั ในไตรมาสหนึ่ งนัน้ ภาพยนตรท์ี่ทาํรายไดสู้งสุดสองอนัดบัแรกไดแ้ก่ “อวตาร” 

และ “32 ธนัวา” กระแสตอบรบัภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ฟอรม์ยกัษเ์รื่ อง “อวตาร” นัน้ดมีากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเมอืงใหญ่ ในขณะที่ภาพยนตร์

ไทยเรื่ อง “32 ธนัวา” ก็ไดร้บัความนิยมสูงเช่นกนั และความที่ เป็นภาพยนตรไ์ทย จงึเขา้ถงึไดท้กุตลาดท ัว่ประเทศ ไม่เฉพาะแต่เพยีงเมอืง

ใหญ่ สองประเดน็หลกัที่ เป็นพฒันาการที่ดสีาํหรบัวงการภาพยนตรค์ือ “อวตาร” ไดป้ลุกกระแสการสรา้งภาพยนตรส์ามมติขิึ้นอกีคร ัง้ในฮอล

ลวูีด้ และการที่มภีาพยนตรไ์ทยคุณภาพด ีเขา้ฉายควบคู่กบัภาพยนตรด์ีๆ จากฮอลลวูีด้ ทาํใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืก และส่งผลใหย้อดขายบตัร

ชมภาพยนตรเ์ตบิโตได ้

สาํหรบัไตรมาสสาม ยอดขายบตัรชมภาพยนตรสู์งสุดเป็นประวตักิารณ ์ถงึ 871 ลา้นบาท หา้อนัดบัภาพยนตรท์าํรายไดสู้งสุดในไตร

มาสสาม เป็นภาพยนตรไ์ทย 3 เรื่ อง และเป็นภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ 2 เรื่ อง อนัดบัหน่ึงคือ ภาพยนตรไ์ทยชื่ อ “กวนมนีโฮ” อนัดบัที่สองและ

สามคือ ภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ชื่ อ “แวมไพร ์ทไวไลท ์3 อคีลปิส”์ และ “ผชีีวะ 4 สงครามแตกพนัธุไ์วรสั” สามมติิ ส่วนอนัดบัสี่ และหา้คือ 

ภาพยนตรไ์ทยชื่ อ “สิ่ งเลก็ๆที่ เรียกว่ารกั” และ “ตุก๊กี้ เจา้หญงิขายกบ” เป็นที่ประจกัษอ์กีคร ัง้ในวงการภาพยนตรว์่า ไตรมาสที่สามารถทาํ

ยอดขายสูงเป็นประวตักิารณน์ัน้ เป็นไตรมาสที่ เพยีงแค่มส่ีวนผสมที่ดขีองภาพยนตรไ์ทยคุณภาพ ประกอบกบัภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ดีๆ  แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นฟอรม์ใหญ่มาก  

สาํหรบัตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายท ัง้หมดในปี 2553 มมีลูค่า 3,945 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เพยีงแค่ 25 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราการขยายตวัเพยีงแค่รอ้ยละ 1 ซึ่ งตํา่กว่าอตัราการขยายตวัของรายไดร้วมมาก เหตุผลแรกคือรายไดจ้ากธุรกิจโฆษณาฟ้ืนตวัไดด้ี

จากสภาพเศรฐกิจที่ดขีึ้น แต่เหตผุลที่แสดงถงึพฒันาการที่ดขีองปจัจยัพื้นฐานคือ ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจโรงภาพยนตรด์ขีึ้น

อย่างเหน็ไดช้ดั ถงึแมย้อดขายบตัรชมภาพยนตรข์องท ัง้ปีจะปรบัตวัสูงขึ้นเพยีงแค่รอ้ยละ 1 ก็ตาม แต่ตน้ทนุของการขายบตัรชมภาพยนตร์

ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4 ท ัง้น้ี กลยุทธท์างดา้นราคาที่ เรียกว่า “dynamic pricing strategy” ที่ ไดเ้ริ่ มดาํเนินการตัง้แต่ช่วงครึ่ งหลงัของปี 

2551 มส่ีวนช่วยลดแรงกระทบบนยอดขายจากสถานการณ์ทางการเมอืงและอทุกภยัในไตรมาสสองและสี่ดงักลา่วขา้งตน้ อกีท ัง้โมเดลธุรกิจ

เชงิบูรณาการกบั MPIC ยงัเป็นส่วนเสริมใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจโรงภาพยนตรน์ ัน้ดขีึ้นดว้ย กลา่วคือภาพยนตรเ์รื่ อง “32 

ธนัวา” เป็นภาพยนตรท์ี่ผลติและจดัจาํหน่ายโดยกลุม่ MPIC ที่ ไดร้บัการตอบรบัที่ดมีากและมยีอดขายสูง โมเดลธุรกิจแบบบูรณาการทาํให ้
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กลุม่บริษทัไม่มตีน้ทุนค่าเช่าฟิลม์ภาพยนตร ์ในขณะที่ตน้ทุนการผลติภาพยนตรข์องกลุ่ม MPIC นัน้มรีายไดส้นบัสนุนจากพนัธมติรธุรกิจ

ต่างๆรองรบั อตัราการทาํกาํไรจงึปรบัตวัสูงขึ้นได ้ 

ส่วนค่าใชจ่้ายรวมท ัง้สิ้นในปี 2553 มมีลูค่า 1,507 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 รอ้ยละ 9 ท ัง้น้ีมาจากเหตผุลหลกั 2 ขอ้ ขอ้ที่หน่ึง 

ค่าใชจ่้ายทางบญัชจีากการปิดสาขาแกรนดอ์จีวี ีที่สยามดสิคฟัเวอรี่ ในไตรมาสหนึ่ ง และ อจีวีสีาขาเมโทรโปลสิในไตรมาสสี่ เน่ืองจากท ัง้สอง

สาขามผีลประกอบการที่ตํ่ากว่าเกณฑ ์การยา้ยสนิทรพัยข์องสองสาขาน้ีไปใชท้ี่ สาขาใหม่ที่มศีกัยภาพสูงกว่าน่าจะช่วยทาํใหผ้ลตอบแทนของ

สนิทรพัยน์ ัน้ๆดขีึ้น นอกจากน้ี สาขาเมโทรโปลสิไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์างการเมอืงตอ้งปิดกจิการมาตัง้แต่เดอืนเมษายน และตอ้ง

ปิดต่อเน่ืองถงึสิ้นปีเน่ืองจาก ตึกบิ๊กซี ราชดาํริ นัน้ถูกวางเพลงิระหว่างการจราจลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม บริษทัฯจึงพจิารณาและ

ตดัสนิใจปรบัพื้นที่ ของโรงภาพยนตรแ์ละเปลี่ยนเป็นพื้นที่ เช่าที่ สาขาน้ี จึงเกิดรายการค่าใชจ่้ายพเิศษทางบญัชีขึ้น เหตุผลที่ สองที่ ส่งผลให ้

ค่าใชจ่้ายสูงขึ้นคอืมกีารต ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุใน CAWOW ท ัง้น้ีเน่ืองจากมลูค่าตลาดลดลงมาก 

สาํหรบักาํไรสุทธิในปี 2553 อยู่ที่ 762 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 รอ้ยละ 128 เหตผุลหลกัๆมอียู่ 3 ประการ ประการแรกคือ

รายไดจ้ากธุรกิจโฆษณาซึ่ งมอีตัรากาํไรสูงมากฟ้ืนตวัไดด้ ีประการที่สองคือความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจโรงภาพยนตรซ์ึ่ งเป็นธุรกิจ

หลกัดขีึ้น ดงักลา่วขา้งตน้ ประการที่สามเกิดจากรายการพเิศษ ในไตรมาสสี่ MJLF ไดร้ะดมทนุเพิ่มเพื่อเขา้ลงทนุในสทิธิการเช่าในอาคาร

ศูนยก์ารคา้ซูซูกิ อเวนิว รชัโยธิน จงึทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายสทิธิดงักลา่วที่ บจ.รชัโยธิน อเวนิว ซึ่ งเป็นบริษทัร่วม ส่งผลใหส่้วนแบ่งกาํไร

จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมสูงขึ้นกวา่ปกต ิอย่างไรก็ด ีกาํไรจากการดาํเนินการของท ัง้ปี ที่ ไมร่วมกาํไรพเิศษยงัคงปรบัตวัสูงขึ้นถงึรอ้ยละ 112 

 

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ สิ้นปี 2553 

สนิทรพัย ์

บริษทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิ้นปี 2553 มูลค่า 11,032 ลา้นบาท ลดลง 236 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2 จากปี 2552 เหตุผล

หลกัๆเกดิจากการปิดโรงภาพยนตรท์ ัง้สองสาขาขา้งตน้ การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าสนิทรพัยห์มนุเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนนัน้ เกิดจาก

การที่ เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าหุน้ ที่บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้ใน PVR ซึ่ งอยู่ในระหว่างการจดทะเบยีนเพิ่มทุน ณ วนัสิ้นปี 2552 ไดถู้กบนัทกึเป็นเงนิ

ลงทนุระยะยาวซึ่ งอยู่ในส่วนสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ณ สิ้นปี 2553 

นอกเหนือจากเงนิลงทนุระยะยาวใน PVR แลว้ การเพิ่มขึ้นของสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนเกิดจากการที่บริษทัฯไดล้งทนุเพิ่มใน MJLF 

หลงัจากที่ MJLF ไดร้ะดมทนุเพิ่มอกี 1,000 ลา้นบาท เพื่อเขา้ซื้อสทิธิการเช่าในอาคารศูนยก์ารคา้เมเจอร ์อเวนิว รชัโยธิน บริษทัฯไดล้งทนุ

เพิ่มและรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ใน MJLF อยู่ที่รอ้ยละ 33 

สาํหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดนัน้ ณ สิ้นปี 2553 มอียู่จาํนวน 202 ลา้นบาท กระแสเงนิสดสุทธิที่ ไดจ้ากกิจกรรม

ดาํเนินงานรวมท ัง้สิ้นจาํนวน 1,492 ลา้นบาท ส่วนเงนิสดสุทธิที่ ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,160 ลา้นบาท ในขณะที่ มีเงนิสดสุทธิใชไ้ปใน

กจิกรรมจดัหาเงนิอยู่ที่ 661 ลา้นบาท  

 

แหลง่ที่มาของเงนิทนุ 

แหลง่ที่มาของเงนิทนุ ณ สิ้นปี 2553 โดยหลกัมาจากการออกหุน้กูเ้พิ่มอกี 800 ลา้นบาท และมกีารจ่ายคืนในส่วนของเงนิกูย้มืระยะ

ส ัน้จากสถาบนัการเงนิ ทาํใหเ้งนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงอย่างมนียั จาก 1,750 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 

2552 เหลอืเพยีงแค่ 497 ลา้นบาท ณ สิ้นปี 2553 ส่วนการเพิ่มของหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนนัน้ หลกัๆเกิดจากการออกหุน้กูด้งัที่กลา่วขา้งตน้ 

เป็นหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคืนเงนิตน้เมื่อครบกาํหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธิ วงเงนิ 800 ลา้นบาท 

อายุ 3 ปี ครบกาํหนดจ่ายคนืวนัที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการบริหารตน้ทนุทางการเงนิใน

สภาวะการณท์ี่ดอกเบี้ยในประเทศมแีนวโนม้ที่จะปรบัตวัสูงขึ้น 
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สภาพคลอ่งและความสามารถในการทาํกาํไร 

สภาพคลอ่งของบริษทัฯ ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็น 0.77 เท่า นบัว่าดขีึ้นเมื่อเทยีบกบั 0.65 เท่า ณ สิ้นปี 2552 ท ัง้น้ีเกิดจากการที่ เงนิ

กูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิลดลงอย่างมสีาระสาํคญั สภาพคล่องของบริษทัฯ ณ สิ้นปี จะสูงยิ่ งขึ้นอกีหากบริษทัฯไม่ไดล้งทุนเพิ่มใน 

MJLF เพราะจะมเีงนิสดเหลอืประมาณ 330 ลา้นบาท 

ความสามารถในการทาํกาํไรดขีึ้นมากในปี 2553 ดว้ยเหตผุลที่กลา่วไปขา้งตน้ อตัรากาํไรของสายธุรกิจหลกัดขีึ้นแทบทุกสายธุรกิจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งธุรกิจโรงภาพยนตร ์ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ก็แขง็แกร่งเพราะบริษทัร่วมและกิจการ

ร่วมคา้มผีลประกอบการดี และไม่มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจาก CAWOW อีกต่อไป นอกจากน้ียงัมกีาํไรพเิศษในงบกาํไรขาดทุนของ บจ.รชั

โยธนิ อเวนิว ซึ่ งเกดิจากการขายสทิธกิารเช่าใหก้บั MJLF อย่างไรก็ด ีกาํไรจากการดาํเนินการของท ัง้ปีเฉพาะในส่วนของสายธุรกิจหลกั ที่ ไม่

รวมกาํไรพเิศษและไม่รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ ยงัคงปรบัตวัสูงขึ้นถงึรอ้ยละ 112 เปรียบเทยีบกบั

รายไดร้วมที่ปรบัตวัสูงขึ้นแค่เป็นรอ้ยละ 8 

 

11.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คือ นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที่ 3430 และนายบญุม ีงดงามวงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3673 แห่งสาํนกังานบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบี

เอเอส จาํกดั ไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนของผูส้อบบญัช ีในปี 2553 จากบรษิทัฯ เป็นเงนิ จาํนวน 6,300,000 บาท 
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12. ขอ้มูลอื่นที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

สว่นที่  1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environment Measure) 

   องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มที่ ดีซึ่ งเป็นรากฐานที่ สาํคญัของการเติบโต

เจริญกา้วหนา้ขององคก์ร และระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิผล  ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นที่ตอ้งสรา้งสภาวะหรือปจัจยัต่าง ๆ ซึ่ งเอื้อ

ใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามที่บริษทัมุ่งหวงั เป็นการสรา้งบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถงึ
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ความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัต่อความซื่อสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การ

จดัการโครงสรา้งขององคก์รอย่างเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที่อย่างชดัเจน การมนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัิที่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร การที่

ฝ่ายบรหิารและบคุคลากรในองคก์รใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายใน เป็นตน้  

         

 

1.1  คณะกรรมการไดดู้แลใหม้กีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

พนกังาน ใช่หรอืไม ่

    ใช่           ไม่ใช่  

  คณะกรรมการไดม้ีการกํากบัดูแลใหม้ีการกําหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นประจาํทุกปี (Annual 

operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีที่สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision 

ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิเพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานแต่ละหน่วยงานทราบและนาํไปปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้

ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักลา่วทางบริษทัจดัใหม้กีารตดิตามผลเดอืนละครัง้ เพื่อรายงานความคืบหนา้และปญัหา

ที่ เกิดขึ้นรวมถงึการแกไ้ข อกีท ัง้ยงัมกีารปรบัเปลี่ยนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนัน้

ตามความเหมาะสม  ท ัง้น้ีเรื่ องดงักลา่วไดน้าํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

1.2  คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานแลว้วา่ การตัง้เป้าหมายไดด้าํเนินการอย่างรอบคอบ และไดพ้จิารณาถงึ

ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่กาํหนด ตลอดจนไดม้กีารวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่ งจูงใจหรอืผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

โดยไมม่กีารจูงใจหรอืใหผ้ลประโยชนต์อบแทนที่ เกนิสมควรแก่พนกังานในลกัษณะที่อาจนาํไปสู่การกระทาํทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ (เช่น 

ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวสู้งเกนิความเป็นจรงิ ทาํใหเ้กดิแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าไดจ้ดัทาํอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการ

ประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตัง้อยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึงปจัจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

สภาวการณ์การแขง่ขนัที่คาดหมายในปีนัน้ๆ อกีท ัง้ไดพ้จิารณาทบทวนถงึประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานพนกังานในบริษทัแลว้ว่ามคีวามรูแ้ละ

ความสามารถที่ จะปฏบิตัติามเป้าหมายไดจ้ริง โดยวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่ งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของ

บรษิทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ รวมถงึไดก้าํกบัดูแลใหม้หีน่วยงานทาํหนา้ที่คอยตดิตามผลของเป้าหมาย

และแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่วอยู่เป็นประจาํ 

 

1.3  บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รที่ ช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หรือไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน โดยสาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือที่

เรียกว่า Support center ไดจ้ดัแบ่งโครงสรา้งเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชดัเจน ซึ่ งทาํหนา้ที่สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ใหแ้ก่สาขาท ัง้ที่ อยู่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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1.4  บรษิทัมขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักจิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมท ัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน หรอืไม ่ 

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัมขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ที่ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลที่ด ีโดยใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายใน

องคก์ร ซึ่ งครอบคลุมถงึการหา้มมใิหฝ่้ายบริหารและพนกังานทุกคนปฏบิตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษิทัและคู่คา้ของบรษิทั โดยมกีารกาํหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนไวอ้ย่างชดัเจน 

 

1.5  บรษิทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารท ัว่ไปที่

รดักมุและสามารถป้องกนัการทจุรติไดห้รอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิีปฏบิตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ และการบริหารท ัว่ไปที่

รดักุมและสามารถป้องกนัการทจุริตได ้โดยนโยบายและระเบยีบวธิีการปฏบิตัิงาน มอียู่ในรูปแบบคู่มอืปฏบิตักิาร (Operation manual) 

และแผนผงัการปฏบิตัิงาน (Business process flow) ท ัง้น้ีบริษทัไดม้กีารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบยีบวธิีปฏบิตัิงาน 

เพื่อทาํการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับรษิทัอย่างสมํา่เสมอ รวมถงึการพฒันาระบบและการปฏบิตังิานดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อใชท้รพัยากร

ที่มอีย่างคุม้ค่า เกดิประโยชนสู์งสุดและเป็นเครื่ องมอืในการควบคุมและป้องกนัการทจุรติ 

 

1.6  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน บรษิทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชนข์องบรษิทัในระยะยาว ใช่

หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตัิงาน บริษทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อ  ประโยชนร่์วมกนัท ัง้ในระยะส ัน้และ

ระยะยาว เน่ืองจากบรษิทัเป็นธุรกจิดา้นการบรกิารจงึใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและวธิีปฏบิตังิานในเรื่ องความเป็นธรรมต่อคู่คา้ที่

ใชก้บัคู่คา้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิี่ผดิไปจากวธิีการดาํเนินงานธุรกิจตามปกต ิและมุ่งม ัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผดิชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษิทัฯ ไมว่า่จะเป็น    ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร พนกังาน คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถงึ

ชมุชนและสงัคม ดว้ยการปฏบิตัทิี่ เท่าเทยีมกนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 
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สว่นที่  2 การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

   การประกอบธุรกจิของบริษทัย่อมดาํเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกจิตลอดเวลา โดยสาเหตขุองความเสี่ยงอาจมาจาก

ปจัจยัภายใน เช่น ผูบ้รหิารขาดความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม บรษิทัขยายงานอย่างรวดเร็วเกนิไปทาํใหร้ะบบงานไมส่ามารถรองรบัได ้หรอืการ

กาํกบัดูแลไม่ท ัว่ถงึ เป็นตน้ และปจัจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีหรอืพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ ทาํใหม้ผีลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตน้ีุ การที่จะนาํพาใหบ้รษิทัรอดพน้จากอนัตรายที่ เกดิจากความเสี่ยงดงักลา่วไดน้ ัน้ ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการต่อไปนี้อย่างสมํา่เสมอ 

   (1) พจิารณาหรอืไตร่ตรองถงึลกัษณะความเสี่ยงที่บรษิทัประสบอยู่ หรือคาดวา่จะประสบ (Identification of risk) 

   (2) วเิคราะหผ์ลกระทบของความเสี่ยงนัน้ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ๆ จะเกดิขึ้น (Analysis of risk) 

   (3) กาํหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสม (Management of risk) 
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2.1  บรษิทัมกีารประเมนิอย่างสมํา่เสมอหรอืไมว่า่ การประกอบธุรกจิของบริษทัมปีจัจยัใดบา้งที่ เป็นปจัจยัความเสี่ยงท ัง้ที่มาจากภายนอก

และภายใน ซึ่ งอาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัไดม้ีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงอย่างสมํา่เสมอ โดยจะตอ้งวิเคราะหเ์พื่ อระบุปจัจยั ท ัง้ภายนอกและภายในและ

สญัญาณเตอืนภยัต่างๆ รวมท ัง้ผลกระทบออกมาใหช้ดัเจน เพื่อที่บริษทัจะรีบดาํเนินการแกไ้ขและบริหารความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

ท ัง้น้ีคณะกรรมการไดม้กีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง 

 

2.2  บรษิทัไดม้กีารวเิคราะหห์รอืไมว่า่ เหตกุารณใ์ดที่จะทาํใหป้จัจยัที่ เป็นความเสี่ยงนัน้เกดิขึ้น  

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัไดท้าํการวเิคราะหอ์ย่างระมดัระวงั ถงึเหตุการณ์ที่ จะทาํใหป้จัจยัที่ เป็นความเสี่ ยงที่ บริษทัไดร้ะบุไวน้ ัน้เกิดขึ้น เพื่ อใหเ้ป็น

สญัญาณเตอืนภยัในการตดิตามและจดัการบริหารความเสี่ยง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัในระยะเวลาที่กาํหนดเพื่อ

เกดิประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั  

 

2.3  บรษิทักาํหนดใหม้มีาตรการในการตดิตามเหตกุารณท์ี่ เป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสี่ยง รวมท ัง้มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการใหม้กีารประเมนิการควบคุมความเสี่ยงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวธิีการในการตรวจตดิตามเหตกุารณ์ที่

เป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสี่ยงแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอนัจะเกดิความสูญเสยีต่อองคก์ร 

 

 

 

 

 

2.4  บรษิทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนที่ เกี่ ยวขอ้งรบัทราบและปฏบิตัติามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัไดม้กีารจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อรายงานความคืบหนา้ ปญัหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน หรือกรณีฉุกเฉินที่ เป็นเรื่ อง

เร่งด่วนตอ้งรีบแกไ้ขป้องกนั นอกจากนี้ยงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปจัจยัความเสี่ ยงใหม้อีย่างต่อเน่ือง รวมถงึการ

พจิารณาและประเมนิความเสี่ยงที่ตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ เพื่อให ้

บรษิทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้

 

2.5  บรษิทัมกีารตดิตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดม้กีารตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ วา่ไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมี

การกาํหนดตวัชี้วดัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัความเสี่ยงในการติดตามการปฏบิตังิาน ซึ่ งจะมกีารรายงานต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

อยู่เป็นประจาํทกุเดอืน 
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สว่นที่  3 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 

   การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มคีวามสาํคญัเพื่อใหบ้ริษทัม ัน่ใจว่าแนวทางที่ ฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้

ไดร้บัการตอบสนองและปฏบิตัติามจากทกุคนในบรษิทั ซึ่ งแนวทางดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

(1) การกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมตัริายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

(2) มกีารแบง่แยกหนา้ที่ที่อาจเอื้อใหเ้กดิการกระทาํที่ทจุรติออกจากกนั 

(3) มกีารกาํหนดข ัน้ตอน และวธิีการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถา่ยเทผลประโยชน ์

(4) การกาํหนดวธิกีารเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่ เกี่ ยวขอ้ง  
         

 

3.1  บรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 
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  บรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซึ่ งมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อการบริหาร และการปฏิบตัิงานในปจัจุบนัมากขึ้น พรอ้มกนัน้ีพนกังานทุกคนก็รบัทราบอาํนาจ

ดาํเนินการของฝ่ายบรหิารดว้ย 

 

3.2  บรษิทัมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่ งกนัและกนั ใช่

หรอืไม ่(1) หนา้ที่อนุมตั ิ(2) หนา้ที่บนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ (3) หนา้ที่ ในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิ  

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นที่กลา่วขา้งตน้ออกจากกนัอย่างชดัเจน และเดด็ขาด โดยหน่วยงานต่างๆ

ของบริษทัมกีรอบอาํนาจอนุมตัิที่ แตกต่างกนั ส่วนหนา้ที่ ในการบนัทกึรายการบญัชีแลขอ้มูลสารสนเทศ (รวมการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ) 

และการจดัเก็บ การดูแลรกัษาทรพัยส์นิจะมหีน่วยงานดูแลรบัผดิชอบโดยเฉพาะ ไม่มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดหรือหน่วยงาน

หน่ึงหน่วยงานใดสามารถปฏบิตังิานไดต้ามลาํพงัต ัง้แต่ตน้จนจบแต่จะตอ้งมกีารสอบยนัความถกูตอ้งซึ่ งกนัและกนัอย่างเหมาะสม 

 

3.3  ในกรณีที่บรษิทัมกีารทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว บรษิทัมมีาตรการที่

รดักมุเพื่อตดิตามใหก้ารทาํธุรกรรมนัน้ตอ้งผ่านข ัน้ตอนการอนุมตัทิี่กาํหนด ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัโดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมตรวจสอบ และ

ไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบายเกี่ ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยกาํหนดใหม้ี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

3.4  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ไดก้ระทาํโดยผูท้ี่ ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้เท่านัน้ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัหา้มมใิหผู้ท้ี่ เกี่ ยวขอ้ง หรอืมส่ีวนไดเ้สยีเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ๆ อนัอาจส่งผลต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 

3.5  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ ไดค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบรษิทัเป็นสาํคญัและพจิารณา

โดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระทาํกบับคุคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  การตดัสนิใจอนุมตัธุิรกรรมใด ๆ  ก็ตาม   บริษทัไดค้าํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจ

มคีวามขดัแยง้จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิหรอืขอความเหน็ก่อนแลว้แต่กรณี 

 

3.6  ในกรณีที่ ไดม้กีารอนุมตัธุิรกรรมกบัผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทาํสญัญาซื้อขายสนิคา้ 

การใหกู้ย้มื การคํา้ประกนั) ไดม้กีารตดิตามใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนับรษิทัหรือไม ่(เช่น ตดิตามการ

ชาํระคนืหน้ีตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้)  

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัไดม้กีารตดิตามและใหผู้เ้กี่ ยวขอ้งปฏบิตัติามสญัญา และเงื่อนไขขอ้ตกลงในสญัญาที่มผีลผูกพนัอย่างต่อเน่ือง โดยกาํหนด

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ ดูแลและตดิตามผลผูกพนัทางธุรกรรมนัน้ๆ 
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3.7  กรณีที่บรษิทัมมีาตรการเกี่ ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักลา่วครอบคลมุไปถงึกรณีที่ ผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งดงักลา่วนาํโอกาส

หรอืประโยชนข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัมกีารกาํหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน      

       

3.8  ในกรณีที่บรษิทัมเีงนิลงทนุในบริษทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม บรษิทัมกีารตดิตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัร่วมอย่าง

สมํา่เสมอ รวมท ัง้มกีารกาํหนดทศิทางใหบ้คุคลที่บรษิทัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบริษทัดงักลา่วถอืปฏบิตั ิใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัไดส่้งกรรมการของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบริษทัย่อย ส่วนบริษทัร่วม บรษิทัไดแ้ต่งต ัง้ตวัแทนบริษทัในการ

ตดิตามดูและการดาํเนินงาน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และรายงานผลใหบ้ริษทัรบัทราบอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

3.9  บรษิทัมมีาตรการที่จะตดิตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งหรอืไม ่ท ัง้น้ี เพื่อลดความเสี่ยงในการ

ประกอบธุรกจิและรกัษาชื่ อเสยีงของบรษิทั  

    ใช่  ม ี           ไมม่ ี

  บริษทัมกีารจดัต ัง้หน่วยงานดา้นกฎหมาย เพื่ อติดตามกฎหมายและระเบยีบที่ ทางรฐับาล หรือหน่วยงานราชการ รวมถงึคู่คา้ที่

กาํหนดออกมา และทาํหนา้ที่ ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มลูดา้นกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งของบริษทั ตลอดจนจดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

ทาํหนา้ที่ตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบและกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง อนัเป็นการใหบ้ริษทัดาํเนินงานตามกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งซึ่ ง

ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิและรกัษาชื่ อเสยีงของบรษิทั 

 

3.10 ในกรณีที่บรษิทัเคยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมมีาตรการแกไ้ขและป้องกนัมใิหเ้กิดการกระทาํในลกัษณะนัน้อกี หรือไม ่

    ม ี                                        ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัไมเ่คยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิตามกฎหมายที่กาํหนดอย่างเคร่งครดั 
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สว่นที่  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication Measure) 

   หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหนา้ที่ ดว้ยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ หรือผูท้ี่

เกี่ ยวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานที่ มขีอ้มูลที่ มีคุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงนิหรือขอ้มูลอื่ น 

ดงันัน้ การสื่ อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งจึงเป็นสิ่ งจาํเป็นอย่างยิ่ งและเป็นสิ่ งที่ จะช่วยใหเ้กิดความมปีระสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน ขอ้มลูที่มคุีณภาพควรมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) มเีน้ือหาที่จาํเป็นเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 
(2) มคีวามถกูตอ้งสมบูรณ ์

(3) มคีวามเป็นปจัจบุนั 

(4) มรูีปแบบที่ เขา้ใจงา่ย 
(5) มกีารจดัเก็บที่ด ี

         

 

4.1  ในการเสนอเรื่ องใหค้ณะกรรมการพจิารณา บรษิทัไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูที่สาํคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใช ้

ประกอบการตดัสนิใจ ใช่หรอืไม ่(ขอ้มลูที่สาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ รายละเอยีดของเรื่ องที่ เสนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืก

ต่างๆ เป็นตน้) 

    ใช่            ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดม้กีารจดัเตรยีมเอกสาร ขอ้มลูและรายละเอยีดเกี่ ยวกบัวาระการพจิารณาที่สาํคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการตดัสนิใจลว่งหนา้ก่อนทกุคร ัง้ และหากเร่ืองใดมรีายละเอยีดเพิ่มเตมิในภายหลงั (ถา้ม)ี บริษทัก็จะจดัใหม้ขีอ้มลูเพิ่มเตมิเพื่อ

แจกเป็นเอกสารประกอบการประชมุใหก้บัคณะกรรมการในวนัประชมุ ท ัง้น้ีหากในระหวา่งการประชมุมกีารใชข้อ้มลูเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่

เตรยีมไวก็้จะใหห้น่วยงานหรือผูท้ี่ เกยีวขอ้งจดัทาํขอ้มลูมารองรบัการพจิารณาระหวา่งการประชมุ เพื่อใหท้นักาลต่อการพจิารณาตดัสนิใจ 

 

4.2  กรรมการบริษทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จาํเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการ

ประชมุ อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาข ัน้ตํา่ตามที่กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม ่

    ใช่  ไดร้บัก่อนวนัประชมุโดยเฉลี่ย 7 วนั    ไม่ใช่ 

  บริษทัจะแจง้กาํหนดการประชมุคณะกรรมการบริษทั สาํหรบัปีถดัไปต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหท้ราบลว่งหนา้เป็นระยเวลา 1 

ปี และบริษทักาํหนดใหส่้งหนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบริษทั พรอ้มท ัง้เอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทกุคร ัง้

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาแก่คณะกรรมการบรษิทั ซึ่ งเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด  

 

4.3  รายงานการประชมุกรรมการ มรีายละเอยีดตามควรที่ทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที่ของ

กรรมการไดห้รอืไม ่เช่น ไดม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่ องที่พจิารณา ความเหน็ของ

กรรมการรายที่ ไมเ่หน็ดว้ยกบัเรื่ องที่ เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

    ใช่             ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทกึรายละเอียดที่ เป็นสาระ สาํคญั รวมถงึขอ้เสนอแนะและขอ้

คดัคา้น (ถา้ม)ี โดยในการจดัทาํรายงานการประชมุทกุคร ัง้ใหค้ณะกรรม การรบัรองรายงานการประชุมดงักลา่วในการประชมุคร ัง้ถดัไป ซึ่ ง

เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการไดแ้กไ้ขหรอืเพิ่มเตมิในรายงานการประชมุไดอ้ย่างอสิระ โดยจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที่ของกรรมการบรษิทัไดต้ลอดเวลา 
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4.4 บรษิทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีางๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมูแ่ละไมเ่คยไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวีา่มี

ขอ้บกพร่องในเรื่ องน้ี หรอืเคยไดร้บัแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ อย่างครบถว้นแลว้ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ตามที่ กฎหมายกาํหนดไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน และมี

เอกสารบางส่วนที่ จา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ ไดม้าตรฐานเป็นผูเ้ก็บรกัษาเอกสารดงักลา่ว ซึ่ งบริษทัสามารถขอเรียกดูเอกสารไดอ้ย่างทนักาล

ตามความเหมาะสม 

 

4.5  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ใช่หรือไมว่า่ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกจิของบรษิทั โดยไมเ่ลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่ทาํใหบ้รษิทัแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิ โดยบรษิทัไดม้กีารปรบันโยบายบญัชตีาม

หลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปจัจบุนัที่มผีลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบัและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
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สว่นที่  5 ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

   การที่บรษิทัจะดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล บริษทัควรตอ้งตดิตามอย่างสมํา่เสมอวา่ มกีารปฏบิตัติาม

เป้าหมายที่วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่ เปลี่ยนแปลงไป 

รวมท ัง้ขอ้บกพร่องต่างๆ ไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ี 

         

 

5.1  กรณีที่บรษิทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ คณะกรรมการไดเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิารวา่เป็นไปตาม

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิประจาํปีเพื่อขออนุมตักิบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหนา้

และเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ใหค้ณะ กรรมการบริษทัรบัทราบอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง เพื่ อใหบ้ริษทั

ดาํเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมาย 

 

5.2  กรณีที่ผลการดาํเนินที่ เกดิขึ้นมคีวามแตกต่างจากเป้าหมายที่กาํหนดไว ้บรษิทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม ใช่

หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทักาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจมกีารติดตามผลการปฏิบตัิงานรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น Key 

Performance Index เป็นตน้ ในการประชมุแต่ละระดบัของพนกังานและฝ่ายบรหิาร เพื่อรายงานความคืบหนา้และดาํเนินการแกไ้ขปญัหาที่

เกิดขึ้นไดใ้นระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้การติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นได ้ซึ่ งบริษทัสามารถปรบัวธิีการปฏบิตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และปจัจยัต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่ วางไวอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

5.3  บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอ้ย่างสมํา่เสมอ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูก้าํหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเกดิขึ้นในบรษิทั ท ัง้น้ีมกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได ้

จดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาํหนา้ที่ ในการใหค้วามเชื่ อม ัน่ถงึการควบคุมภายในของบริษทัในทกุหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอว่า (1) 

การปฏบิตัิงานของหน่วยงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลหรือไม่ (2) การใหค้วามเชื่ อม ัน่แก่รายงานทางการเงนิว่าน่าเชื่ อถอืได ้(3) การ

ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่กาํหนดขึ้นท ัง้ภายในภายนอกองคก์ร และการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่มอียู่ นอกจากน้ี

ยงัรวมถงึการใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆดา้นการควบคุมภายใน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ท ัง้น้ีจะมกีารรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรบัทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่าง

สมํา่เสมอ 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)             12. ขอ้มูลอื่นที่ เกี่ ยวขอ้ง 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

5.4  กรณีที่ บริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้าํหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ             ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจึงสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาํทุกเดือน รวมถงึ

รายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ริหารในการปรบัหรือเพิ่ มเติมการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของการปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสูงสุด 

 

5.5  เมื่อมกีารตรวจพบขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญั ไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาส ัง่

การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพ้จิารณาถงึขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญัทุกคร ัง้ โดย

หน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปญัหาที่ เกดิขึ้นเพื่อแกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทกุเดอืน อกีท ัง้ยงัไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปจัจุบนัยงัไม่พบขอ้บกพร่องที่ เป็น

สาระสาํคญั 

 

5.6  บรษิทัตอ้งรายงานความคบืหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ        ใช่หรอืไม ่

    ใช่             ไม่ใช่ 

  หน่วยงานที่ ไดร้บัมอบหมายหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยตดิตามและรายงานความคบืหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่มี

สาระสาํคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุเดอืน                                                       

 

5.7  บรษิทัมนีโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่ เกิดเหตกุารณท์จุรติ หรอืสงสยัวา่มเีหตกุารณ์

ทจุรติ มกีารปฏบิตัทิี่ ฝ่าฝืนกฎหมาย และมกีารกระทาํที่ผดิปกตอิื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

หรอืไม่ 

    ม ี                                      ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัมหีนา้ที่ และความรบัผดิชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถงึสิ่ งที่ ไดท้าํการตดัสนิใจดาํเนินการใน

เรื่ องต่างๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึปญัหาต่างๆที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการ

ทจุริต หรือการกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย ท ัง้น้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มี

สทิธิ์และสามารถขอใหม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ทาํ

หนา้ที่ ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถงึเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตัิงานที่ ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อ

ชื่ อเสยีงและฐานะทางการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั และคอยรายงานเรื่ องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ

ดว้ยเช่นกนั 

 

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



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)           สว่นที่  2 การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

สว่นที่  2  

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักลา่ว

ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่ สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระสาํคญัเกี่ ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่ เป็นสาระสาํคญัท ัง้ของบริษทั

และบรษิทัย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมท ัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูล

การประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2554 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ่ งครอบคลุมถงึ

ขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมท ัง้การกระทาํที่มชิอบที่ อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารท ัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่บริษทัไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมาย

ใหน้ายธนกร ปุลเิวคินทร ์เป็นผูล้งลายมอืชื่ อกาํกบัเอกสารนี้ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่ อของนายธนกร ปลุเิวคินทร ์กาํกบั

ไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

     ชื่อ – สกลุ         ตาํแหน่ง   ลายมอืชื่ อ 

   

 

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

 

 

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

 

     ชื่อ – สกลุ         ตาํแหน่ง   ลายมอืชื่ อ 

    

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ  นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการ   .................................................. 

   

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิทั 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมใจนึก 

เองตระกูล 

 

ประธานกรรมการ /กรรมการ

อสิระ 

 

65 ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ รฐัประศาสนศาสตร ์

ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ปรญิญาตร ีคณะศิลปศาสตร ์Upsala College, New 

Jersey ,USA 

-ไมม่-ี 2547-ปจัจบุนั

2543-2547 

 

2540-2543 

ประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวง 

การคลงั 

อธบิด ีกรมศุลกากร 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

กระทรวงการคลงั 

 

กระทรวงการคลงั 

RCP - Role of 

the Chairman 

Program 

นายวชิา พลูวร

ลกัษณ ์

 

กรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

46 ปรญิญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA 

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

37.51 2541-ปจัจบุนั 

 

2546-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์

บมจ.แคลฟิอรเ์นีย ฟิตเนส 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นางภารด ี

พลูวรลกัษณ ์

 

กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

 

48 ปรญิญาโท MBA – Marketing 

Sandiego University, USA  

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

3.46 2541-ปจัจบุนั กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   -ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายวรีวฒัน ์

องคว์าสฏิฐ ์

 

กรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 

 

49 ปรญิญาโท MBA 

Boston University, USA 

ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

0.89 2545-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

2546-ปจัจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์

บจ.แคลฟิอรเ์นีย ฟิตเนส 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

นายวชิยั 

พลูวรลกัษณ ์

 

กรรมการ /  

กรรมการอสิระ 

47 - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม ่รุ่นที่ 10 คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- สู่ความเป็นนายที่สมบูรณแ์บบ รุ่น 4 สถาบนัการบรหิาร

และจติวทิยา 

- CEO Development Institute  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบรษิทั รุ่นที่ 

8 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

(หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 

0.47 2548 - ปจัจบุนั 

2546-2547 

 

2545-2547 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้   

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

DCP - Director 

Certification 

Program 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายอรรถสทิธิ์ 

ดาํรงรตัน ์

กรรมการ /  

กรรมการอสิระ 

45 ปรญิญาโท คณะศิลปศาสตร ์สาขารฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

-ไมม่-ี พ.ย. 50 -

ปจัจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

 

 

-ไมม่-ี 

นายธนกร  ปลุิ

เวคนิทร ์

 

 

กรรมการ /           

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

53 ปรญิญาโท  MBA 

United State International University, USA 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

0.14 2546-ปจัจบุนั 

2538-2546 

กรรมการ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

นายชยั  จรุงธ

นาภบิาล 

 

กรรมการอสิระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

55 ปรญิญาโท บญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีบญัช ี

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

-ไมม่-ี 2545-ปจัจบุนั 

 

2546-ปจัจบุนั 

2523-2540 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่การเงนิ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์

กลุม่ บมจ.ไมเนอร ์ฟู้ด 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายวลัลภ  ตัง้

ตรงจติร 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

58 ปรญิญาโท  MBA   มหาวทิยาลยัแชป้แมน, USA 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Sandiego University , USA 

0.08 2545-ปจัจบุนั 

 

2538-2540 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ Co-

ordinator 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

บจ.รเีจนซี่ 

FSD - Financial 

Statement for 

Director 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

FND - Finance 

for Non – 

Finance 

Directors 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายนฤนาท 

รตันะกนก 

 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

54 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัดทีรอยต ์สหรฐัอเมรกิา 

-ไมม่-ี 2549-ปจัจบุนั 

2530 - 2540 

2527 - 2530 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

บงล. จเีอฟ จาํกดั (มหาชน) 

บงล. ซติี้คอรป์ จาํกดั 

ACP - Audit 

Committee 

Program 

FSD - Financial 

Statement for 

Director 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 

DCP - Director 

Certification 

Program 

นายปณิธาน  

เศรษฐบตุร 

กรรมการ / 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

52 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิาร

การตลาด มหาวทิยาลยัโกลเดนทเ์กต สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขา บรหิารการจดัการ 

มหาวทิยาลยัโกลเดนทเ์กต สหรฐัอเมรกิา 

-ไมม่-ี ม.ค. 50- 

ปจัจบุนั 

 

ธ.ค. 44- เม.ย. 

49 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์

อนิเตอรเ์นช ัน่แนล (ปทท) จาํกดั 

DAP - Directors 

Accreditation 

Program 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นางยุพนิ กาญ

จนวกิยั 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

46 ปรญิญาโท บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ๊บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ไมม่-ี 2546 - 2547 

 

2539 - 2545 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิและปฏบิตักิาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิ 

บรษิทั ยู สตาร ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์

อนิเตอรเ์นช ัน่แนล (ปทท) จาํกดั 

-ไมม่-ี 

นายอนวชั 

องคว์าสฏิฐ ์

 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ 

42 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ  

มหาวทิยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิาร 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

0.03 2541-ปจัจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธุรกจิโรงภาพยนตร ์ บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ -ไมม่-ี 

นายฉฐัภมู ิ

ขนัตวิริยิะ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

สายงานการเงนิ  

และบญัช ี

48 

 

ปรญิญาโท บรหิารธุกิจมหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปรญิญาตร ีบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

0.02 ม.ีค. 2550 - 

ปจัจบุนั 

 

ม.ีค. - ธ.ค. 

2549 

 

 

2541 - ม.ีค. 

2549 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการเงนิ และ

บญัช ี

รองกรรมการผูอ้าํนวยการกลุม่งานบญัชแีละ

การเงนิ 

ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

 

บรษิทั อาร ์เอส  จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

-ไมม่-ี 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

ชื่อ – สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

 

ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุกิารศึกษา 

 

สดัสว่น 

การถอื

หุน้ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ขอ้มูลการเขา้

ฝึกอบรม 

(IOD Program) 

    (รอ้ยละ) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

นายรชิารด์ วลั

เดก็ก ์

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

ธุรกจิโบวล์ิ่ง 

44 SITC TETE-DE-RAN, Swiss Hotel School 

Diploma, 

Switzerland 

-ไมม่-ี 2542 - 2550 

 

2538 - 2542 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป  

 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป  

 

บรษิทั เอสแอลอารท์ ีจาํกดั 

 (ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป้) 

บรษิทั ซเีลค็ เซอรว์สิ พาทเนอร ์

จาํกดั 

(ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป้) 

-ไมม่-ี 

นางจนิดา 

วรรธนะหทยั 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

สายงานบรหิารพื้นที่ เช่า  

47 ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

0.03 2539-ปจัจบุนั รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานบรหิารพื้นที่

เช่า 

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

-ไมม่-ี 

นายจริเดช นุต

สถติย ์

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

สายงานวางแผนกลยุทธ ์และ

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

41 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

เนช ัน่แนลยูนิเวอซติี้ ซานดเิอโก ,สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 

มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานดเิอโก ,สหรฐัอเมรกิา 

-ไมม่-ี 2549-ปจัจบุนั 

 

 

 

2546 - 2548 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานวางแผนกล

ยุทธ ์และนกัลงทนุสมัพนัธผ์ูจ้ดัการฝ่ายวางแผน

กลยุทธ ์

บมจ. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ 

 

 

 

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

จาํกดั (มหาชน) 

-ไมม่-ี 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

เอกสารแนบ 2  

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

  

รายชื่อ 

  

บรษิทั บรษิทัย่อย 

เมเจอร ์ เมเจอร ์ เมเจอร ์ เมเจอร ์ อดุร  สยาม เชยีงใหม่ รชัโยธนิ รชัโยธนิ เมเจอร ์โบวล์ รชัโยธนิ ไอ 

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

คุณสมใจนึก เองตระกูล x                       

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์  /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณภารด ีพลูวรลกัษณ ์  /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์  /     //        /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณธนกร ปลุเิวคนิทร ์     /     //  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

คุณอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์  /                       

คุณวชิยั พลูวรลกัษณ ์  /                       

คุณชยั จรุงธนาภบิาล  /                       

คุณวลัลภ ตัง้ตรงจติร  /                       

คุณนฤนาท  รตันะกนก  /                       

ร.ต.ต.เกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ** /                       

คุณฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ /                       

คุณกติกิร พุม่สวา่ง    / /      /   

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

หมายเหต ุ  

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบรหิาร 

 / กรรมการ 

 

รายชื่อ 

บรษิทัย่อย 

แปซฟิิค 

มารเ์ก็ตติ้ง 

อจีวี ี

เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

อจีวี ี 

เอก็ซบิชิ ัน่ 

อจีวี ี 

ไฟวส์ตาร ์

เอน็เตอรเ์ทน โกลเดน้  

วลิเลจ เอก็ซบิชิ ัน่ 

คุณสมใจนึก เองตระกูล       

คุณวชิา พลูวรลกัษณ ์  /     

นางภารด ีพลูวรลกัษณ ์       

คุณวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์      

คุณธนกร ปลุเิวคนิทร ์  / / / / / 

คุณอรรถสทิธิ์ ดาํรงรตัน ์       

คุณวชิยั พลูวรลกัษณ ์   x x x x 

คุณปณิธาน เศรษฐบตุร*   / / / / 

คุณชยั จรุงธนาภบิาล       

คุณวลัลภ ตัง้ตรงจติร       

คุณนฤนาท  รตันะกนก       



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

 

คุณฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ  / / / / / 

คุณกติกิร พุม่สวา่ง  / / / / 

คุณนุสรา ปิ่นแกว้  / / / / 

 

หมายเหต ุ  

 x ประธานกรรมการ 

 // กรรมการบรหิาร 

 / กรรมการ 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 3  

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)    

 

วนัที่  25 กมุภาพนัธ ์2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่  1  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environment Measure) 

   องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มที่ ดีซึ่ งเป็นรากฐานที่ สาํคญัของการเติบโต

เจรญิกา้วหนา้ขององคก์ร และระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล  ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นที่ตอ้งสรา้งสภาวะหรือปจัจยัต่างๆ ซึ่ งเอื้อให ้

ระบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามที่ บริษทัมุ่งหวงั เป็นการสรา้งบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถงึ

ความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัต่อความซื่ อสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ    

การจดัการโครงสรา้งขององคก์รอย่างเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที่ อย่างชดัเจน การมนีโยบายและระเบยีบปฏิบตัิที่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร    

การที่ ฝ่ายบรหิารและบคุคลากรในองคก์รใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายใน เป็นตน้  

         

 

1.1  คณะกรรมการไดดู้แลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที่ ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่ อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน ใช่หรอืไม ่

    ใช่           ไม่ใช่  

  คณะกรรมการไดม้ีการกํากบัดูแลใหม้ีการกําหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นประจาํทุกปี (Annual 

operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํเสนอเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจในแต่ละปีที่สอดคลอ้งกบั Mission และ Vision 

ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิเพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานแต่ละหน่วยงานทราบและนาํไปปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้

ในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจดงักลา่วทางบริษทัจดัใหม้กีารตดิตามผลเดอืนละครัง้ เพื่อรายงานความคืบหนา้และปญัหา

ที่ เกิดขึ้นรวมถงึการแกไ้ข อกีท ัง้ยงัมกีารปรบัเปลี่ยนแผนการดาํเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนัน้

ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีเรื่ องดงักลา่วไดน้าํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

1.2  คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงานแลว้ว่า การตัง้เป้าหมายไดด้าํเนินการอย่างรอบคอบ และไดพ้จิารณาถงึ

ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่กาํหนด ตลอดจนไดม้กีารวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่ งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

โดยไม่มกีารจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนที่ เกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะที่อาจนาํไปสู่การกระทาํทุจริตหรือประพฤติมชิอบ (เช่น 

ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวสู้งเกนิความเป็นจรงิ ทาํใหเ้กดิแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัว่าไดจ้ดัทาํอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการ

ประมาณการอย่างระมดัระวงั โดยตัง้อยู่บนพื้นฐาน ผลการดาํเนินงานในอดีตถึงปจัจุบนั ขอ้มูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

สภาวการณ์การแขง่ขนัที่คาดหมายในปีนัน้ๆ อกีท ัง้ไดพ้จิารณาทบทวนถงึประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานพนกังานในบริษทัแลว้ว่ามคีวามรูแ้ละ

ความสามารถที่ จะปฏบิตัติามเป้าหมายไดจ้ริง โดยวเิคราะหถ์งึการใหส้ิ่ งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของ

บรษิทั และสอดคลอ้งต่อสภาวะเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ รวมถงึไดก้าํกบัดูแลใหม้หีน่วยงานทาํหนา้ที่คอยตดิตามผลของเป้าหมาย

และแผนการดาํเนินธุรกจิดงักลา่วอยู่เป็นประจาํ 

 

 

 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

1.3  บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รที่ ช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หรือไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน โดยสาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯหรือที่

เรียกว่า Support center ไดจ้ดัแบ่งโครงสรา้งเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชดัเจน ซึ่ งทาํหนา้ที่สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ใหแ้ก่สาขาท ัง้ที่ อยู่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

1.4  บรษิทัมขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักจิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมท ัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน หรอืไม ่ 

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัมขีอ้กาํหนดเกี่ ยวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ที่ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลที่ด ีโดยใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายใน

องคก์ร ซึ่ งครอบคลุมถงึการหา้มมใิหฝ่้ายบริหารและพนกังานทุกคนปฏบิตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษิทัและคู่คา้ของบรษิทั โดยมกีารกาํหนดบทลงโทษในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนไวอ้ย่างชดัเจน 

 

1.5  บรษิทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารท ัว่ไปที่

รดักมุและสามารถป้องกนัการทจุรติไดห้รอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบวธิีปฏบิตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื้อ และการบริหารท ัว่ไปที่

รดักุมและสามารถป้องกนัการทจุริตได ้โดยนโยบายและระเบยีบวธิีการปฏบิตัิงาน มอียู่ในรูปแบบคู่มอืปฏบิตักิาร (Operation manual) 

และแผนผงัการปฏบิตัิงาน (Business process flow) ท ัง้น้ีบริษทัไดม้กีารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบยีบวธิีปฏบิตัิงาน 

เพื่อทาํการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับรษิทัอย่างสมํา่เสมอ รวมถงึการพฒันาระบบและการปฏบิตังิานดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อใชท้รพัยากร

ที่มอีย่างคุม้ค่า เกดิประโยชนสู์งสุดและเป็นเครื่ องมอืในการควบคุมและป้องกนัการทจุรติ 

 

1.6  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน บรษิทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชนข์องบรษิทัในระยะยาว ใช่

หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตัิงาน บริษทัไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่ อประโยชนร่์วมกนัท ัง้ในระยะส ัน้และ

ระยะยาว เน่ืองจากบรษิทัเป็นธุรกจิดา้นการบรกิารจงึใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและวธิีปฏบิตังิานในเรื่ องความเป็นธรรมต่อคู่คา้ที่

ใชก้บัคู่คา้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิี่ผดิไปจากวธิีการดาํเนินงานธุรกิจตามปกต ิและมุ่งม ัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผดิชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกคา้ รวมถงึ

ชมุชนและสงัคม ดว้ยการปฏบิตัทิี่ เท่าเทยีมกนั เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส 
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สว่นที่  2  การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

   การประกอบธุรกิจของบริษทัย่อมดาํเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตขุองความเสี่ยงอาจมาจาก

ปจัจยัภายใน เช่น ผูบ้รหิารขาดความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม บรษิทัขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทาํใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรบัได ้หรือการ

กาํกบัดูแลไมท่ ัว่ถงึ เป็นตน้ และปจัจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีหรือพฤตกิรรมการบริโภคสนิคา้ ทาํใหม้ผีลกระทบต่อ

ส่วนแบง่การตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตน้ีุ การที่จะนาํพาใหบ้รษิทัรอดพน้จากอนัตรายที่ เกดิจากความเสี่ยงดงักลา่วไดน้ ัน้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการต่อไปน้ีอย่างสมํา่เสมอ 

   (1) พจิารณาหรอืไตร่ตรองถงึลกัษณะความเสี่ยงที่บรษิทัประสบอยู่ หรอืคาดวา่จะประสบ (Identification of risk) 

   (2) วเิคราะหผ์ลกระทบของความเสี่ยงนัน้ๆ ต่อบรษิทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ๆ จะเกดิขึ้น (Analysis of risk) 

   (3) กาํหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1  บรษิทัมกีารประเมนิอย่างสมํา่เสมอหรอืไมว่า่ การประกอบธุรกจิของบริษทัมปีจัจยัใดบา้งที่ เป็นปจัจยัความเสี่ยงท ัง้ที่มาจากภายนอก

และภายใน ซึ่ งอาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัไดม้ีการติดตามและประเมินความเสี่ ยงอย่างสมํา่เสมอ โดยจะตอ้งวิเคราะหเ์พื่ อระบุปจัจยั ท ัง้ภายนอกและภายในและ

สญัญาณเตอืนภยัต่างๆ รวมท ัง้ผลกระทบออกมาใหช้ดัเจน เพื่อที่บริษทัจะรีบดาํเนินการแกไ้ขและบริหารความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

ท ัง้น้ีคณะกรรมการไดม้กีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ือง 

 

2.2  บรษิทัไดม้กีารวเิคราะหห์รอืไมว่า่ เหตกุารณใ์ดที่จะทาํใหป้จัจยัที่ เป็นความเสี่ยงนัน้เกดิขึ้น  

    ม ี            ไมม่ ี

  บริษทัไดท้าํการวเิคราะหอ์ย่างระมดัระวงั ถงึเหตุการณ์ที่ จะทาํใหป้จัจยัที่ เป็นความเสี่ ยงที่ บริษทัไดร้ะบุไวน้ ัน้เกิดขึ้น เพื่ อใหเ้ป็น

สญัญาณเตอืนภยัในการตดิตามและจดัการบริหารความเสี่ยง แลว้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัในระยะเวลาที่กาํหนดเพื่อ

เกดิประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั  

 

2.3  บรษิทักาํหนดใหม้มีาตรการในการตดิตามเหตกุารณท์ี่ เป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสี่ยง รวมท ัง้มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการใหม้กีารประเมนิการควบคุมความเสี่ยงดา้นต่างๆ ตลอดจนกาํหนดวธิีการในการตรวจตดิตามเหตกุารณ์ที่

เป็นสาเหตขุองปจัจยัความเสี่ยงแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอนัจะเกดิความสูญเสยีต่อองคก์ร 

 

2.4  บรษิทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนที่ เกี่ ยวขอ้งรบัทราบและปฏบิตัติามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัไดม้กีารจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อรายงานความคืบหนา้ ปญัหาและการแกไ้ขเป็นประจาํทุกเดือน หรือกรณีฉุกเฉินที่ เป็นเรื่ อง

เร่งด่วนตอ้งรีบแกไ้ขป้องกนั นอกจากนี้ยงักาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปจัจยัความเสี่ ยงใหม้อีย่างต่อเน่ือง รวมถงึการ

พจิารณาและประเมนิความเสี่ยงที่ตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขตามลาํดบัความสาํคญัของความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ เพื่อให ้

บรษิทัดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

2.5  บรษิทัมกีารตดิตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดม้กีารตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ วา่ไดป้ฏบิตัติามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมี

การกาํหนดตวัชี้วดัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัความเสี่ยงในการติดตามการปฏบิตังิาน ซึ่ งจะมกีารรายงานต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

อยู่เป็นประจาํทกุเดอืน 
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สว่นที่  3  การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 

   การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มคีวามสาํคญัเพื่อใหบ้ริษทัม ัน่ใจว่าแนวทางที่ ฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้

ไดร้บัการตอบสนองและปฏบิตัติามจากทกุคนในบรษิทั ซึ่ งแนวทางดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

(1) การกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมตัริายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

(2) มกีารแบง่แยกหนา้ที่ที่อาจเอื้อใหเ้กดิการกระทาํที่ทจุรติออกจากกนั 

(3) มกีารกาํหนดข ัน้ตอน และวธิีการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถา่ยเทผลประโยชน ์

(4) การกาํหนดวธิกีารเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่ เกี่ ยวขอ้ง  
         

 

3.1  บรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ที่และวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซึ่ งมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อการบริหาร และการปฏิบตัิงานในปจัจุบนัมากขึ้น พรอ้มกนัน้ีพนกังานทุกคนก็รบัทราบอาํนาจ

ดาํเนินการของฝ่ายบรหิารดว้ย 

 

3.2  บรษิทัมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่ งกนัและกนั ใช่

หรอืไม ่(1) หนา้ที่อนุมตั ิ(2) หนา้ที่บนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ (3) หนา้ที่ ในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิ  

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นที่กลา่วขา้งตน้ออกจากกนัอย่างชดัเจน และเดด็ขาด โดยหน่วยงานต่างๆ

ของบริษทัมกีรอบอาํนาจอนุมตัิที่ แตกต่างกนั ส่วนหนา้ที่ ในการบนัทกึรายการบญัชีแลขอ้มูลสารสนเทศ (รวมการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ) 

และการจดัเก็บ การดูแลรกัษาทรพัยส์นิจะมหีน่วยงานดูแลรบัผดิชอบโดยเฉพาะ ไม่มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดหรือหน่วยงาน

หน่ึงหน่วยงานใดสามารถปฏบิตังิานไดต้ามลาํพงัต ัง้แต่ตน้จนจบแต่จะตอ้งมกีารสอบยนัความถกูตอ้งซึ่ งกนัและกนัอย่างเหมาะสม 

 

3.3  ในกรณีที่บรษิทัมกีารทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว บรษิทัมมีาตรการที่

รดักมุเพื่อตดิตามใหก้ารทาํธุรกรรมนัน้ตอ้งผ่านข ัน้ตอนการอนุมตัทิี่กาํหนด ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไดก้าํหนดใหม้มีาตรการและข ัน้ตอนอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัโดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมตรวจสอบ และ

ไดก้าํหนดไวเ้ป็นนโยบายเกี่ ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยกาํหนดใหม้ี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 

 

3.4  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ไดก้ระทาํโดยผูท้ี่ ไมม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้เท่านัน้ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัหา้มมใิหผู้ท้ี่ เกี่ ยวขอ้ง หรอืมส่ีวนไดเ้สยีเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ๆ อนัอาจส่งผลต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

3.5  ในกรณีที่มกีารทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมนัน้ ไดค้าํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบรษิทัเป็นสาํคญัและพจิารณา

โดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระทาํกบับคุคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  การตดัสนิใจอนุมตัิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทัไดค้าํนึงถงึผลประโยชนสู์งสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมี

ความขดัแยง้จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิหรอืขอความเหน็ก่อนแลว้แต่กรณี 

 

3.6  ในกรณีที่ ไดม้กีารอนุมตัธุิรกรรมกบัผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทาํสญัญาซื้อขายสนิคา้ 

การใหกู้ย้มื การคํา้ประกนั) ไดม้กีารตดิตามใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ตดิตามการ

ชาํระคนืหน้ีตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้)  

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัไดม้กีารติดตามและใหผู้เ้กี่ ยวขอ้งปฏบิตัิตามสญัญา และเงื่อนไขขอ้ตกลงในสญัญาที่มผีลผูกพนัอย่างต่อเน่ือง โดยกาํหนด

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ ดูแลและตดิตามผลผูกพนัทางธุรกรรมนัน้ๆ 

 

3.7  กรณีที่บริษทัมมีาตรการเกี่ ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถงึกรณีที่ ผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งดงักล่าวนาํโอกาส

หรอืประโยชนข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัมกีารกาํหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน      

       

3.8  ในกรณีที่บรษิทัมเีงนิลงทนุในบริษทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม บรษิทัมกีารตดิตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรอืบริษทัร่วมอย่าง

สมํา่เสมอ รวมท ัง้มกีารกาํหนดทศิทางใหบ้คุคลที่บรษิทัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบริษทัดงักลา่วถอืปฏบิตั ิใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัไดส่้งกรรมการของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบริษทัย่อย ส่วนบริษทัร่วม บรษิทัไดแ้ต่งต ัง้ตวัแทนบริษทัในการ

ตดิตามดูและการดาํเนินงาน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั และรายงานผลใหบ้ริษทัรบัทราบอย่างต่อเน่ือง 

 

3.9  บรษิทัมมีาตรการที่จะตดิตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งหรอืไม ่ท ัง้น้ี เพื่อลดความเสี่ยงในการ

ประกอบธุรกจิและรกัษาชื่ อเสยีงของบรษิทั  

    ใช่  ม ี           ไมม่ ี

  บริษทัมกีารจดัต ัง้หน่วยงานดา้นกฎหมาย เพื่ อติดตามกฎหมายและระเบยีบที่ ทางรฐับาล หรือหน่วยงานราชการ รวมถงึคู่คา้ที่

กาํหนดออกมา และทาํหนา้ที่ ใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้มูลดา้นกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งของบริษทั ตลอดจนจดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน     

เพื่ อทาํหนา้ที่ ตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้ง อนัเป็นการใหบ้ริษทัดาํเนินงานตามกฎหมายที่

เกี่ ยวขอ้งซึ่ งลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิและรกัษาชื่ อเสยีงของบรษิทั 

 

3.10 ในกรณีที่บรษิทัเคยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมมีาตรการแกไ้ขและป้องกนัมใิหเ้กิดการกระทาํในลกัษณะนัน้อกี หรือไม ่

    ม ี                                        ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัไมเ่คยมกีารกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนบัสนุนใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิตามกฎหมายที่กาํหนดอย่างเคร่งครดั 

 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication Measure) 

   หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหนา้ที่ ดว้ยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ หรือผูท้ี่

เกี่ ยวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานที่ มขีอ้มูลที่ มีคุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงนิหรือขอ้มูลอื่ น 

ดงันัน้ การสื่ อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งจึงเป็นสิ่ งจาํเป็นอย่างยิ่ งและเป็นสิ่ งที่ จะช่วยใหเ้กิดความมปีระสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน ขอ้มลูที่มคุีณภาพควรมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) มเีน้ือหาที่จาํเป็นเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 
(2) มคีวามถกูตอ้งสมบูรณ ์

(3) มคีวามเป็นปจัจบุนั 

(4) มรูีปแบบที่ เขา้ใจงา่ย 
(5) มกีารจดัเก็บที่ด ี

         

 

4.1  ในการเสนอเรื่ องใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลที่ สาํคญัต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่ อใหค้ณะกรรมการใช ้

ประกอบการตดัสนิใจ ใช่หรอืไม ่(ขอ้มลูที่สาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ รายละเอยีดของเรื่ องที่ เสนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลอืก

ต่างๆ เป็นตน้) 

    ใช่            ไม่ใช่ 

  บริษทัไดม้กีารจดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูลและรายละเอียดเกี่ ยวกบัวาระการพจิารณาที่ สาํคญั เพื่ อใหค้ณะกรรมการใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสนิใจล่วงหนา้ก่อนทุกคร ัง้ และหากเรื่ องใดมรีายละเอยีดเพิ่มเติมในภายหลงั (ถา้ม)ี บริษทัก็จะจดัใหม้ขีอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อ

แจกเป็นเอกสารประกอบการประชมุใหก้บัคณะกรรมการในวนัประชมุ ท ัง้น้ีหากในระหว่างการประชมุมกีารใชข้อ้มลูเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่

เตรยีมไวก็้จะใหห้น่วยงานหรอืผูท้ี่ เกยีวขอ้งจดัทาํขอ้มลูมารองรบัการพจิารณาระหวา่งการประชมุ เพื่อใหท้นักาลต่อการพจิารณาตดัสนิใจ 

 

4.2  กรรมการบริษทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จาํเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการ

ประชมุ อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาข ัน้ตํา่ตามที่กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม ่

    ใช่  ไดร้บัก่อนวนัประชมุโดยเฉลี่ย 7 วนั    ไม่ใช่ 

  บริษทัจะแจง้กาํหนดการประชมุคณะกรรมการบริษทั สาํหรบัปีถดัไปต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหท้ราบลว่งหนา้เป็นระยเวลา 1 

ปี และบริษทักาํหนดใหส่้งหนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบริษทั พรอ้มท ัง้เอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทกุคร ัง้

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพจิารณาแก่คณะกรรมการบรษิทั ซึ่ งเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด  

 

4.3  รายงานการประชมุกรรมการ มรีายละเอยีดตามควรที่ทาํใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที่ของ

กรรมการไดห้รอืไม ่เช่น ไดม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่ องที่พจิารณา ความเหน็ของ

กรรมการรายที่ ไมเ่หน็ดว้ยกบัเรื่ องที่ เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

    ใช่             ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบนัทกึรายละเอียดที่ เป็นสาระ สาํคญั รวมถงึขอ้เสนอแนะและขอ้

คดัคา้น (ถา้ม)ี โดยในการจดัทาํรายงานการประชมุทกุคร ัง้ใหค้ณะกรรม การรบัรองรายงานการประชุมดงักลา่วในการประชมุคร ัง้ถดัไป ซึ่ ง

เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการไดแ้กไ้ขหรอืเพิ่มเตมิในรายงานการประชมุไดอ้ย่างอสิระ โดยจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที่ของกรรมการบรษิทัไดต้ลอดเวลา 

 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

4.4  บรษิทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีางๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมูแ่ละไมเ่คยไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวีา่มี

ขอ้บกพร่องในเรื่ องน้ี หรอืเคยไดร้บัแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ อย่างครบถว้นแลว้ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บริษทัมกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่ตามที่ กฎหมายกาํหนดไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน และมี

เอกสารบางส่วนที่ จา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ ไดม้าตรฐานเป็นผูเ้ก็บรกัษาเอกสารดงักลา่ว ซึ่ งบริษทัสามารถขอเรียกดูเอกสารไดอ้ย่างทนักาล

ตามความเหมาะสม 

 

4.5  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ใช่หรือไมว่า่ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะ

ธุรกจิของบรษิทั โดยไมเ่ลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่ทาํใหบ้รษิทัแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  บรษิทัไดใ้ชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิ โดยบรษิทัไดม้กีารปรบันโยบายบญัชตีาม

หลกัการบญัชทีี่ รบัรองท ัว่ไปใหเ้ป็นไปตามฉบบัปจัจบุนัที่มผีลบงัคบัใช ้ภายใตก้ารกาํกบัและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

   การที่ บริษทัจะดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอย่างสมํา่เสมอว่า มกีารปฏบิตัิตาม

เป้าหมายที่วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 

รวมท ัง้ขอ้บกพร่องต่างๆ ไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ี 

         

 

5.1  กรณีที่บริษทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที่กาํหนดไว ้ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บรษิทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิประจาํปีเพื่อขออนุมตักิบัคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหนา้

และเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ใหค้ณะ กรรมการบริษทัรบัทราบอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง เพื่ อใหบ้ริษทั

ดาํเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมาย 

 

5.2  กรณีที่ผลการดาํเนินที่ เกดิขึ้นมคีวามแตกต่างจากเป้าหมายที่กาํหนดไว ้บรษิทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม ใช่

หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทักาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจมกีารติดตามผลการปฏิบตัิงานรายวนั รายสปัดาหแ์ละรายเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น Key 

Performance Index เป็นตน้ ในการประชมุแต่ละระดบัของพนกังานและฝ่ายบรหิาร เพื่อรายงานความคืบหนา้และดาํเนินการแกไ้ขปญัหาที่

เกิดขึ้นไดใ้นระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว ้การติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นได ้ซึ่ งบริษทัสามารถปรบัวธิีการปฏบิตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และปจัจยัต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่ วางไวอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

5.3  บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอ้ย่างสมํา่เสมอ ใช่หรอืไม่ 

    ใช่           ไม่ใช่ 

  ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูก้าํหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเกดิขึ้นในบรษิทั ท ัง้น้ีมกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได ้

จดัต ัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาํหนา้ที่ ในการใหค้วามเชื่ อม ัน่ถงึการควบคุมภายในของบริษทัในทุกหน่วยงานอย่างสมํา่เสมอว่า (1) 

การปฏบิตัิงานของหน่วยงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลหรือไม่ (2) การใหค้วามเชื่ อม ัน่แก่รายงานทางการเงนิว่าน่าเชื่ อถอืได ้(3) การ

ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่กาํหนดขึ้นท ัง้ภายในภายนอกองคก์ร และการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่มอียู่ นอกจากน้ี

ยงัรวมถงึการใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆดา้นการควบคุมภายใน โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ท ัง้น้ีจะมกีารรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาและรบัทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่าง

สมํา่เสมอ 

 

5.4  กรณีที่ บริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้าํหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา ใช่หรอืไม ่

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 



 บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2553 (แบบ 56-1) 

 

  บริษทัไดก้าํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจึง

สามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างอสิระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาํทุกเดอืน รวมถงึรายงานผล

เชิงเสนอแนะต่อผูบ้ริหารในการปรบัหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของการปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสูงสุด 

 

5.5  เมื่อมกีารตรวจพบขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญั ไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาส ัง่

การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรอืไม่ 

    ใช่                                      ไม่ใช่         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  บริษทัมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใหพ้จิารณาถงึขอ้บกพร่องที่ เป็นสาระสาํคญัทุกคร ัง้ โดย

หน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดาํเนินงานและปญัหาที่ เกดิขึ้นเพื่อแกไ้ขใหท้นักาลเป็นประจาํทกุเดอืน อกีท ัง้ยงัไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปจัจุบนัยงัไม่พบขอ้บกพร่องที่ เป็น

สาระสาํคญั 

 

5.6  บรษิทัตอ้งรายงานความคบืหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบใช่หรอืไม ่

    ใช่             ไม่ใช่ 

  หน่วยงานที่ ไดร้บัมอบหมายหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยตดิตามและรายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่มี

สาระสาํคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุเดอืน                                                       

 

5.7  บรษิทัมนีโยบายใหฝ่้ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่ เกิดเหตกุารณ์ทจุริต หรือสงสยัว่ามเีหตกุารณ์

ทุจริต มกีารปฏบิตัิที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย และมกีารกระทาํที่ผดิปกติอื่ น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั 

หรอืไม ่

    ม ี                                      ไมม่ ี         ไมม่กีรณีดงักลา่ว 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัมหีนา้ที่ และความรบัผดิชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถงึสิ่ งที่ ไดท้าํการตดัสนิใจดาํเนินการใน

เรื่ องต่างๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อชื่ อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึปญัหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการ

ทจุริต หรือการกระทาํที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย ท ัง้น้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มี

สทิธิ์และสามารถขอใหม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษทั ยงัมหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ทาํ

หนา้ที่ ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถงึเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตัิงานที่ ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่ งอาจกระทบต่อ

ชื่ อเสยีงและฐานะทางการเงนิของบริษทัอย่างมนียัสาํคญั และคอยรายงานเรื่ องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ

ดว้ยเช่นกนั 
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