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1. ข้อมูลทัว่ ไป
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษทั :

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

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”, “อีจวี ”ี , “พารากอน ซีนีเพล็กซ์”,
“เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์”, โบว์ล่ งิ และคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” “เมเจอร์ คาราโอเกะ” และ
“บลู-โอ ริท่ มึ แอนโบว์ล”, บริการลานเสก็ตนํา้ แข็ง ในนาม “ซับ ซีโร่” รวมทัง้ ประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ การให้บริการพื้นที่เช่า ให้บริการสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์และ
ภายในพื้นที่สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ของบริษทั ในกลุม่ การจัดจําหน่ายวีซดี ี ดีวดี ี บลู
เรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ของบริษทั ย่อย

ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ :

1839 – 1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ทะเบียนเลขที่ :

40354500677

โฮมเพจบริษทั :

www.majorcineplex.com

Email Address:

ir@majorcineplex.com

โทรศัพท์ :

0-2511-5427-36

โทรสาร :

0-2511-5752

รับรองความถูกต้อง___________________________

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

2. ปัจจัยความเสี่ยง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
2. ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยในนามของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้ดงั นี้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉาย
ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผูฉ้ ายภาพยนตร์จาํ เป็ นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็ นปัจจัย
หลักที่สาํ คัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 45 - 50 ของรายได้ทงั้ หมดของบริษทั รายได้หลักของโรงภาพยนตร์
มาจากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ โดยรายได้จากการจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์จะขึ้นอยู่กบั จํานวนภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉาย และระดับ
ความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายภาพยนตร์อนั ดับแรก และมีความสําคัญสูงที่สุด
เจ้าของ และผูจ้ ดั จําหน่ายภาพยนตร์ จําเป็ นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์ เพื่อเป็ นใบเบิกทางในการจัดจําหน่ายในรูปแบบ
ของวีซดี ี และดีวดี ตี ่อไป ดังนัน้ การทําธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และบริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์
จึงมีลกั ษณะเกื้อกู ลกัน ทัง้ นี้เพื่อเป้ าหมายการเติบโตของทัง้ สองธุ รกิจร่ วมกันทําให้ความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์ท่ ีเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ลดน้อยลง
ปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตัว๋ ภาพยนตร์แต่
ละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาห์แรกที่เข้าฉาย) ซึ่งถือเป็ นผูน้ าํ ตลาดอันดับ 1 นับเป็ นการเพิ่มอํานาจต่อรองของบริษทั กับเจ้าของและผูจ้ ดั
จําหน่ ายภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษทั เข้าไปดําเนินธุ รกิจจัดจําหน่ ายภาพยนตร์และทําการตลาดผ่านบริษทั เอ็ม พิคเจอร์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้บริษทั ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์จากผูจ้ ดั จําหน่ ายภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ไม่มี
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูด้ เข้าฉายในประเทศ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นนั้ ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ในวงการทัง้ ใน
ด้านสถานที่และอุปกรณ์ท่ ที นั สมัย มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มรี ูปลักษณ์ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยการลงทุนขยายสาขาใน 4
รูปแบบ ได้แก่ Standalone ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับ
ความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่ง ลว้ นส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษทั
ตระหนักดีถงึ การแข่งขันทางธุ รกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษาฐานลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่
ต่อเนื่องและนําเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทัง้ การปรับปรุง
สาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ทําให้ศกั ยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อ่ นื
ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สาํ คัญของธุ รกิจโรงภาพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวดี ีทงั้ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถ
สร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุ รกิจโรงภาพยนตร์ แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็ นนัยสําคัญ ทัง้ นี้เนื่องจากบริการที่นาํ เสนอในสาขา
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รบั ความบันเทิงอื่นๆนอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ในด้าน
การปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสําคัญกับปัญหานี้ ด้วยการดําเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและ
มีความคืบหน้าอย่างเป็ นรูปธรรม มีผลทําให้ส่ อื ผิดกฎหมายลดลงเป็ นอย่างมาก

รับรองความถูกต้อง___________________________

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

2. ปัจจัยความเสี่ยง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่
การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ดว้ ยประสบการณ์ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทําให้บริษทั มีระยะเวลาคุม้ ทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปี สาํ หรับกรณีสาขาและมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ
(IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็ นไปตามผลจากการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ความชํานาญในการ
ดําเนินธุ รกิจและนโยบายในการขยายสาขา ที่มกี ารวางแผนกําหนดทําเลที่ตงั้ บนทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง
ใกล ้สถานศึกษาและสถานที่ทาํ งานบริษทั เอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการใช้บริการ ทําให้ผูบ้ ริหารมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถนํา
ความสําเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กบั กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุม้ ทุนไม่
เป็ นไปตามที่คาด บริษทั ก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจํานวนโรงภาพยนตร์, ปรับจํานวนเลนโบว์ล่ งิ , ปรับจํานวนพื้นที่เช่า หรือปรับค่าเช่า
พื้นที่ ให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ โดยการลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ในการพิจารณาและดําเนินงาน จากการร่วม
ลงทุนกับบริษทั สยาม ฟิ วเจอร์ส ดีเวลลอปเม้น จํากัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังช่วย
ให้บริษทั ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริหาร
เนื่องด้วยกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ก่อตัง้ และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการด้วยทีมงานบริหารของ นายวิชา พูลวร
ลักษณ์ ผูก้ ่อตัง้ กิจการ เสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณ์ของผูก้ ่อตัง้ เท่านัน้ อีกทัง้ บริษทั อาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุม่ ผู ้
ก่อตัง้ อาจลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ลงหรือออกจากการเป็ นผูบ้ ริหารในกิจการ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึง
ความเป็ นเจ้าของและความผูกพันที่นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้างกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีความ
ตัง้ ใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผูบ้ ริหารและผูก้ ่อตัง้ ซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภยั
บริษทั อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภยั อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มกี ารทําสัญญาเอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยได้รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภยั ด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ด้วย นอกจากนี้บริษทั ฯยังจัดการซ้อมดับเพลิงเป็ นประจําทุกปี โดยได้รบั คําแนะนําและช่วยเหลือจาก
ตํารวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธกี ารเป็ นประจํา
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ
สถานการณ์การก่ อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยู่อย่างต่ อ เนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่ อรายได้ของบริษทั บ้า ง แต่ มิได้มี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงให้ความสําคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและ
มาตรการเฝ้ าระวังอย่างใกลช้ ิดยังคงถูกนํามาใช้เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของบริษทั ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้รวมไปถึงการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจอาวุธและกลอ้ ง
วงจรปิ ดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษทั เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

รับรองความถูกต้อง___________________________

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ความเป็ นมาของธุรกิจในกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ บุตรชายได้เริ่มทําธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)
ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เข้ากับธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิดเป็ น “ศูนย์บนั เทิง เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็ นศูนย์บนั เทิงที่รวมเอาความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ในที่เดียว โดยมีโรงภาพยนตร์“เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์”เป็ นบริการบันเทิงหลัก และธุ รกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะเป็ นธุ รกิจรอง พร้อมเสริมด้วยบริการบันเทิงอื่นหลากหลายประเภท
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าที่เข้าใช้บริการชมภาพยนตร์ อาทิเช่น ร้านอาหาร
ร้านหนังสือ ร้านจําหน่ายเทปเพลง วีดีโอ ร้านขายของที่ระลึก เป็ นต้น ทําให้ลูกค้าของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถเลือกหา
ความบันเทิงได้อย่างเต็มที่
ในปี 2553 บริษทั ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญดังนี้
มกราคม 2553
• ลงทุนในบริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวี เป็ นจํานวนเงิน 9,999,980 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เมษายน 2553
• เปิ ดสาขามหาชัย ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 5 โรง และสาขาสระบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
• ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มหี ลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ วงเงิน
800 ล ้านบาท อายุ 3 ปี ครบกําหนดจ่ายคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี
สิงหาคม 2553
• เปิ ดสาขาสาขาเสรี เซ็นเตอร์ หลังจากปิ ดปรับปรุง โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 6
โรง และได้เปิ ดเพิ่มอีก 2 โรง ในช่วงต้นปี 2554
กันยายน 2553
• เปิ ดสาขาสามเสน ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 6 โรง
• เปิ ดโรงภาพยนตร์ ดิจติ อล ไอแมกซ์ สามมิติ ที่ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ รัชโยธิน
พฤศจิกายน 2553
• คณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 33.00 ล ้านหุน้ ใน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่รอ้ ยละ 33.00 เป็ นจํานวนเงินลงทุนทัง้ สิ้น 330.00
ล ้านบาท โดยชําระเงินค่าหุน้ ทัง้ หมดในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธันวาคม 2553

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

• เปิ ดสาขากําแพงเพชร ให้บริการโรงภาพยนตร์จาํ นวน 4 โรง
• ขายเงินลงทุนใน บริษทั แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ จํากัด (มหาชน) (CAWOW) เหลือสัดส่วนร้อยละ 15.62 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทั ดังกล่าว และได้ตงั้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CAWOW เป็ นจํานวน 19.77 ล ้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553
ณ สิ้นปี 2553 บริษทั ฯ มีแบรนด์ในเครือทัง้ สิ้น 5 แบรนด์ ดังนี้
• เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
• อีจวี ี ซีนีมา่
• พารากอน ซีนีเพล็กซ์
• เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
• พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
บริษทั ฯ มีสาขารวมทัง้ สิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรับผู ช้ มได้ 88,150 ที่น่งั ทัง้ นี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีจาํ นวนโรง
ภาพยนตร์ต่อจํานวนประชากรอยู่ในระดับตํา่ บริษทั ฯจึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรอีกปี ละ 20-30 โรง
เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

ปิ่ นเกล ้า

13

4,000

สุขมุ วิท

8

1,700

รัชโยธิน

15

3,300

รังสิต

16

3,100

รามคําแหง

7

2,100

เชียงใหม่

7

1,900

พระราม 3

9

2,600

บางนา

10

2,000

สําโรง

12

2,200

บางกะปิ

10

2,100

พระราม 2

9

1,800

นครสวรรค์

5

1,100

นนทบุรี

7

1,050

อุดรธานี

7

2,000

ฉะเชิงเทรา

5

1,700

11

2,400

แฟชัน่ ไอร์แลนด์

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

อุบลราชธานี

5

900

เพชรเกษม

6

1,700

หัวหิน

4

1,400

สมุย

3

900

พิษณุโลก

4

900

แจ้งวัฒนะ

5

1,000

พัทยา

8

1,800

ชลบุรี

4

1,100

กระบี่

4

1,100

บิ๊กซี นวนคร

3

600

ธัญบุรี

4

1,100

โลตัส นวนคร

4

1,200

บ้านโป่ ง

5

1,400

ศรีนครินทร์

5

1,300

ศาลายา

5

1,200

อยุธยา

4

1,300

เพชรบูรณ์

4

1,100

อมตะนคร

5

1,300

มหาชัย

5

1,200

สระบุรี

4

1,100

สามเสน

6

1,500

กําแพงเพชร

4

1,000

จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

เซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า

11

1,900

ซีคอนสแควร์

14

3,300

ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

10

1,700

สาขาในเครืออีจวี ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาในเครืออีจวี ี

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

บางแค

5

1,100

ลาดพร้าว

7

1,300

โคราช

8

2,700

ศรีราชา

4

1,400

อ้อมใหญ่

5

1,200

จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

16

4,500

จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

เอสพลานาด รัชดาภิเษก

12

2,700

เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย

16

4,200

จํานวนโรง

จํานวนที่น่งั

6

1,000

366

88,150

สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์
สยามพารากอน
สาขาในเครือเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์

สาขาในเครือพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
พาราไดซ์ พาร์ค
รวมทัง้ สิ้น

ในช่วงระหว่างปี 2553 มีการปิ ดสาขาแกรนด์อจี วี ี และ เมโทรโพลิส
ณ สิ้นปี 2553 สาขาเสรีเซ็นเตอร์ ได้เปิ ดให้บริการอีกครัง้ ภายใต้ช่ อื ใหม่ “พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์”
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในทุกระดับชัน้ มีการขยายสาขาไปทัว่ ประเทศ และเพื่อให้ผูม้ าใช้บริการได้
สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษทั ฯจึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ท่ แี ตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง
โดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ดว้ ยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ท่ ไี ด้รบั ความนิยมสูงทัว่ โลก เพื่อให้ผูช้ ม
ภาพยนตร์ได้สมั ผัสถึงอรรถรสนัน้ โดยที่มติ อ้ งเดินทางไป อย่างเช่น การตกแต่งสไตล์ ลาสเวกัส เป็ นต้น
สําหรับลูกค้าในระดับพรีเมี่ยม บริษทั ฯได้มกี ารออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวติ ที่เหนือระดับ
ไว้ท่ โี รงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ อย่างเช่น โรงภาพยนตร์โนเกีย อัลตร้า สกรีน 1 ที่ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ท่ ปี รับเอนนอนได้ และมี
บริการหมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกที่น่งั นอกจากนี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ยงั เปิ ดให้บริการโรงภาพยนตร์ “อินิกม่า เดอะ ชาโดว์
สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็ นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบาร์เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร์สุดหรู
ขนาด 34 ที่นง่ั เหมาะสําหรับการจัดปาร์ต้ สี ่วนตัว ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีทงั้ จากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร
ธุรกิจโบว์ล่ งิ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํ้ าแข็ง
บริษทั ฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะ ในปี 2540 ด้วยจํานวน 20 เลน ที่ Standalone Cineplex สาขาสุขมุ วิท โดยเน้น
ความหลากหลายของการบริการ เพื่อให้สอดคล ้องกับนโยบายของบริษทั ฯ ในการเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียว ภายใต้
ชื่อ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” นําเสนอบริการโบว์ล่ งิ ในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ คี รอบครัวและ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เพื่อนๆสามารถมาสังสรรค์ดว้ ยกันได้ แตกต่างจากโบว์ล่ งิ ในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว การตกแต่ง “เมเจอร์ โบว์ล
ฮิต” จะเน้นรูปแบบความทันสมัย เหมาะสําหรับกลุม่ ครอบครัวและคนรุ่นใหม่ พร้อมการให้บริการคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ”
อีกส่วนผสมที่ลงตัวต่อธุรกิจโบว์ล่ งิ ในการจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ โดยตกแต่งด้วย
ความทันสมัยสอดคล ้องเป็ นอย่างดีกบั ความนิยมและพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโบว์ล่ งิ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโบว์ล่ งิ แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ช่ ือ “บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล” ในปี 2549 โดยมีลกั ษณะเป็ น
แฟชัน่ โบว์ล่ งิ มุ่งเน้นกลุม่ ลูกค้าระดับบน ในย่านธุ รกิจใจกลางเมือง โดยเปิ ดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ให้บริการโบว์ล่ งิ
38 เลน ห้องคาราโอเกะ 12 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ประกอบด้วยเลนโบว์ล่ งิ 4 เลนและบริการคาราโอเกะภายในห้อง และ
ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ในเดือนธันวาคม 2552 บริษทั ฯจึงได้ทาํ การเปิ ด standalone แห่งใหม่ เอสพละนาด สาขางามวงศ์วาน แคราย
ภายใต้แบรนด์ บลูโอ ริท่ มึ แอนด์ โบว์ล ทําให้ปจั จุบนั บริษทั ฯได้ดาํ เนินธุรกิจโบว์ล่ งิ ภายใต้แบรนด์ บลูโอ ริท่ มึ แอนด์ โบว์ลทัง้ หมด 5 สาขา
ได้แก่ สาขาพารากอน เอสพลานาด รัชดา พัทยา รัชโยธิน และ เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย
บริษทั ฯได้เปิ ดตัวลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่ ภายใต้ช่ อื “ซับซีโร่” ซึ่งกลายเป็ นที่สงั สรรค์สาํ หรับกลุม่ คนรุ่นใหม่ใจกลางเมือง แห่ง
แรกที่เอสพลานาด รัชดาภิเษก ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหญ่ของ สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ เปิ ดให้บริการลานสเก็ตนํา้ แข็งพื่นที่กว่า
700 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องคาราโอเกะ 4 ห้อง นอกจากนี้ยงั เปิ ดสอนสเก็ตนํา้ แข็งลีลา และฮ้อกกี้นาํ้ แข็ง ในลานสเก็ตนํา้ แข็งอีกด้วย และ
ได้เปิ ดสาขาที่สอง ที่เอสพลานาด สาขางามวงศ์วาน แคราย ในเดือนธันวาคม 2552
ณ สิ้นปี 2553 บริษทั ฯเปิ ดให้บริการโบว์ล่ งิ จํานวน 26 สาขา ประกอบด้วย 480 เลนโบว์ล่ งิ 334 ห้องคาราโอเกะ และ 2 ลานสเก็ต
นํา้ แข็ง
จํานวนเลนโบว์ล่ งิ
จํานวนห้องคาราโอเกะ
ปิ่ นเกล ้า

20

15

สุขมุ วิท

20

10

รัชโยธิน

38

28

รังสิต

26

18

พระราม 3

26

10

บางนา

18

14

สําโรง

20

14

บางกะปิ

14

12

พระราม 2

30

13

แฟชัน่ ไอร์แลนด์

16

13

เพชรเกษม

12

9

แจ้งวัฒนะ

14

9

ลาดพร้าว

10

10

ปิ ยรมย์

30

9

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

จํานวนเลนโบว์ล่ งิ

จํานวนห้องคาราโอเกะ

ทองหล่อ

8

11

อยุธยา

10

10

นครสวรรค์

12

9

อุดรธานี

16

9

หัวหิน

8

10

สมุย

8

7

พิษณุโลก

8

6

พัทยา

22

9

ชลบุรี

10

8

เซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า

-

21

สยามพารากอน

38

16

เอสพลานาด รัชดา

22

21

เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย

24

13

480

334

รวมทัง้ สิ้น

ในระหว่างปี 2553 บริษทั ฯได้ทาํ การปิ ดห้องคาราโอเกะที สาขาแกรนด์อจี วี ี และสาขาฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
ในปี 2552 ธุรกิจโบว์ล่ งิ ในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิงได้ถกู ขยายไปยังประเทศอินเดีย บริษทั ฯได้ร่วมลงทุนกับบริษทั พีวอี าร์
จํากัด (PVR) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นําที่จดั ตัง้ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ ปี ระเทศอินเดีย ร่วมกันจัดตัง้ บริษทั พี
วีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (PVR blu-O)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ล่ งิ เชิงสันทนาการในประเทศอินเดีย PVR
blu-O ได้เปิ ดให้บริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่ แอมเบียนส์ มอลล์ เมืองนิวเดลี เมื่อเดือน มีนาคม 2552 โดยมีจาํ นวนเลน
ทัง้ หมด 24 เลน
ธุรกิจสื่อโฆษณา
จากการที่บริษทั ฯ สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในแต่ละปี ได้ 25-30 ลา้ นคนทัว่ ประเทศ ทําให้ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา
เติบโตได้เป็ นอย่างดี บริษทั ย่อยภายใต้ช่ อื “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด” จัดตัง้ ขึ้นเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาทัง้ ในโรงภาพยนตร์และพื้นที่
ทัง้ หมดภายใน Cineplex ทัว่ ประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ท่ ลี งทุนไปแลว้ ทําให้ธุรกิจ
สื่อโฆษณาของบริษทั หรือที่เรียกกันว่า “cinemedia” มีอตั รากําไรสูง 80-90%

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ปัจจุบนั cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย นับตัง้ แต่ โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณาบนจอวีดโี อ
(VDO Wall) บริเวณโถงชัน้ ล่างในสาขา โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma โฆษณาบน Menu
Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
จากการที่ cinemedia เป็ นอีกช่องทางการโฆษณาที่มปี ระสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง
มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสื่อในอุตสาหกรรมโฆษณาทัง้ หมด โดย
ในปี 2552 ที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์มมี ลู ค่าประมาณร้อยละ 6 ของอุตสาหกรรมรวม
ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
ในรูปแบบ Standalone บริษทั ฯให้บริการพื้นที่เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกเหนือจากภาพยนตร์
โบว์ล่ งิ คาราโอเกะ และลานสเก็ตนํา้ แข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคลอ้ งกับรสนิยมและพฤติกรรมของผูท้ ่ เี ข้ามาใช้
บริการเป็ นหลัก ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็ นที่นิยมของลูกค้า พื้นที่ให้เช่ามี 2 ลักษณะคือ เป็ นสัญญาเช่าระยะยาว
มากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี
เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษทั ฯจึงเป็ นที่ดึงดูดสําหรับร้านค้าระดับสากลและแบรนด์ท่ เี กิดขึ้น
ใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของร้านอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆในการขยายสาขา ส่งผลต่ออัตราการใช้พ้นื ที่
เช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมด้วยบริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ได้แก่บริการแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้ องกันอัคคีภยั การ
ทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการบริการส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนและที่จอดรถ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพ้นื ที่ให้เช่า ดังต่อไปนี้
Retails space (sq.m.)

%Occupancy

สุขมุ วิท

6,546

100%

รัชโยธิน

1,921

100%

รังสิต

1,564

100%

รามคําแหง

444

89%

เชียงใหม่

91

68%

สําโรง

2,148

57%

บางกะปิ

135

100%

พระราม 2

466

100%

นครสวรรค์

190

100%

อุดรธานี

351

100%

สมุย

436

100%

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

Retails space (sq.m.)

%Occupancy

พิษณุโลก

186

100%

ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต

692

100%

เมโทรโพลิส

21,305

84%

อ้อมใหญ่

1,878

100%

สยามพารากอน

155

100%

ชลบุรี

115

64%

ทองหล่อ

335

100%

11,339

100%

โลตัส นวนคร

99

100%

ซีคอนสแควร์

95

100%

50,491

90%

งามวงศ์วาน แคราย

รวมทัง้ สิ้น

ธุรกิจการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์
บริษทั ฯลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุน้ 65.93% ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ในอดีต บริษทั ฯ
ถือหุน้ ตรงใน บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด ซึ่งจัดจําหน่ายภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ และยังได้ถอื หุน้ ใน บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ
บริษทั แปซิฟิคมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุป้ จํากัด) บริษทั ฯได้ทาํ การปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และตัง้ แต่เดือน
กรกฎาคม 2552 เป็ นต้นมา บริษทั ทัง้ สองได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ตัง้ แต่ตน้ นํา้ ถึงปลายนํา้
ในด้านธุ รกิจจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด บริหารจัดการจํานวนภาพยนตร์ท่ จี ะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
เพื่อให้มภี าพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 สัปดาห์ของปี เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กบั บริษทั อย่างสมํา่ เสมอ แม้ในช่วงที่ภาพยนตร์จาก
ตลาดฮอลลีวูด้ มีไม่มากนัก โดยบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด จะซื้อภาพยนตร์จากผูส้ ร้างอิสระ บริษทั หนังจากประเทศญี่ป่ นุ และเกาหลี จาก
การเป็ นผูน้ าํ ในตลาดโรงภาพยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ส่งผลให้รายได้ของบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด อยู่ในระดับที่
แข็งแกร่ง
สําหรับการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดโี อ บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด บริหารระยะเวลาการจัดจําหน่าย (3-4 เดือนหลังจาก
ภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดับราคาขายดีวดี ีและซีวดี ีท่ อี อกสู่ตลาด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถสร้าง
รายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดโี ออย่างเต็มที่
และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ยังได้ก่อตัง้ บริษทั เอ็ม เตอร์ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่งเป็ นบริษทั สร้าง
ภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วย บริษทั ฯและกลุม่ บริษทั ในเครือมีวตั ถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐาน
ของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ธุรกิจอื่น
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
บริษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ผูพ้ ฒั นาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศู นย์การค้าแบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์
มอลล์ในปี 2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ มอลล์ขนาดกลาง ใกลก้ บั แหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ทงั้ สองฝ่ ายเติบโตไปควบคู่กนั โดยมี
โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ขณะที่สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ซึ่งอยู่ในช่วงของการขยาย
ธุรกิจ ก็เป็ นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจุบนั บริษทั ฯ ลงทุนในบมจ. สยาม ฟิ วเจอร์ ดี
เวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่วน 23.24%
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า SF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
ในเดือนมิถุนายน 2550 ได้พฒั นาการที่สาํ คัญของบริษทั ฯ คือความสําเร็จในการจัดตัง้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดนิ และอาคารในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้ นบาท โดยบริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วน 33% ของกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ กําไรที่ได้มาจากการขายกองทุน
บริษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ และในปลายปี 2553 MJLF ยังได้เข้าไปลงทุนในสิทธิการเช่าใน
อาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแลว้ ได้เพิ่มขึ้นเป็ น 3,300 ลา้ นบาท และบริษทั ยังได้
ลงทุนเพิ่มและรักษาสัดส่วนการถือหุน้ อยู่ท่ ี 33% เท่าเดิม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) เป็ นเครื่องมือสําคัญในการต่อยอดทางธุ รกิจในธุ รกิจโรง
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็ว อย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยไม่ตอ้ งเพิ่มทุนจากผู ้
ถือหุน้ และมีทรัพย์สนิ อยู่ในครอบครองมากเกินไป
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า
MJLF
บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
ในเดือนมกราคม 2553 บริษทั ฯ ร่วมกับ บมจ.กันตนา กรุป๊ จัดตัง้ บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเคเบิ้ล
ทีวี ภายใต้ช่ อื “เอ็ม แชนนอล” ออกอากาศภาพยนตร์ตลอดจนรายการบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ทว่ั ประเทศผ่านดาวเทียม บริษทั ฯมี
สัดส่วนถือหุน้ อยู่ท่ ี 49.99%
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ในเดือนมิถนุ ายน 2550 บริษทั ฯได้เข้าลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์.คอม ด้วยสัดส่วน 40% และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บจ.
ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษทั ฯไปสู่ช่องทางการเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ รวมถึงใช้สนิ ทรัพย์ท่ มี อี ยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็ นช่องทางในการจําหน่ายบัตรชมการแสดงต่างๆ เช่น บัตรคอนเสิรต์ บัตร
ชมกีฬา และบัตรโดยสาร เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นการใช้ช่องจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์
ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย
บมจ. แคลิฟอร์เนี ย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์
ณ สิ้นปี 2553 บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน บมจ.แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ ในสัดส่วน 15.62%
บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอกั ษรย่อว่า CAWOW

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บจ. พีวีอาร์
บจ. พีวอี าร์ เป็ นบริษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นํารายหนึ่งของ
ประเทศอินเดีย พีวีอาร์เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในรู ปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตัง้ แต่ ปี 2540
ปัจจุบนั เครือข่ายของพีวอี าร์ ประกอบด้วย 142 โรงภาพยนตร์ 33 สาขาในประเทศอินเดีย ณ สิ้นปี บริษทั ฯ ถือหุน้ ในพีวอี าร์ในสัดส่วน
9.09%
บจ. พีวอี าร์ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย โดยมีอกั ษรย่อว่า PVRL
บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ กับ บจ.พีวอี าร์ จัดตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจ
โบว์ล่ งิ ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นธุรกิจเสริมที่ดใี ห้กบั บจ.พีวอี าร์ มากกว่าเพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนว
ไลฟ์สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ล่ งิ แนวบันเทิงนี้ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของสาขาแรก พีวอี าร์ บลู
โอ มีแผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถอื เป็ นโอกาสทองสําหรับ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ในการเติบโตในต่างแดน ในตลาดที่มศี กั ยภาพสูง และใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว
ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยบริษทั ภายในกลุม่
บริษทั

ธุรกิจที่ประกอบกิจการ

บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์

ธุรกิจให้บริการศูนย์ออกกําลังการ

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ธุรกิจจําหน่ายบัตรชมกีฬา คอนเสิรต์ และงานต่าง ๆ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

บจ. รัชโยธิน อเวนิว

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์

บจ. พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ธุรกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะ

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางนโยบายการประกอบธุรกิจหลักของกลุม่ คือการทําศูนย์รวมความบันเทิง ในนาม “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”
โดยมีธุรกิจโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” “อีจวี ”ี “พารากอน ซีนีเพล็กซ์” “เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์” และธุรกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะ
“เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทมึ แอน์โบว์ล” เป็ นบริการบันเทิงหลักที่จะดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในสาขา สําหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ
ภายในสาขา จะถูกจัดสรรให้กบั กิจการร้านค้าภายนอกเช่าดําเนินการ โดยกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะคัดสรรเฉพาะร้านค้าที่จาํ หน่ายสินค้า
และบริการประเภทที่เสริมและสนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายของสินค้าและความครบวงจรในงานบริการเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทัง้ นี้
สินค้าและบริการนัน้ จะต้องมีลกั ษณะสอดคล ้องและตรงกับความต้องการและรสนิยมของกลุม่ ลูกค้าของโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ เป็ นหลัก

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

การขยายสาขาในแต่ละครัง้ กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตงั้ เป็ นสําคัญ สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ใน
แต่ละสาขาตัง้ อยู่บนทําเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พกั อาศัย ใจกลางเมือง ใกลส้ ถานศึกษาและสถานที่ทาํ งานบริษทั เอกชนและราชการ
รวมทัง้ การขยายสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เข้าไปในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิ ด ไลฟ์ สไตล์ มอล์ล) และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ลว้ นเป็ นโอกาสทางการค้าของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการสร้างฐานลูกค้าและธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ล่ งิ ให้กว้างขึ้น โดย กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ยดึ นโยบายการวางรูปแบบของสินค้าและบริการที่หลากหลายในทุกสาขา ทําให้บริเวณพื้นที่ให้บริการในแต่ละสาขา
แวดล ้อมด้วยร้านค้าร้านอาหารนอกเหนือจากโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ ที่เป็ นบริการเพื่อความบันเทิงหลัก
จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจําแนกตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจออกได้เป็ น 2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex)
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนย์บนั เทิง ในลักษณะ Stand Alone Complex กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเป็ นเจ้าของอาคาร
และจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่าสําหรับร้านค้าต่างๆ และกําหนด
พื้นที่บางส่วนให้เป็ นพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางรวมทัง้ ลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion Hall)
จุดเด่นที่สาํ คัญของการเป็ น Stand Alone Complex ทําให้มคี วามคล่องตัวอย่างมากในการบริหารธุรกิจภายในพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อรายได้จากแต่ละธุ รกิจในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล่องตัวในการกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดอาคารซึ่งมีผลต่อ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการและโอกาสการทํารายได้ การวางผังโครงสร้างพื้นที่บริการแต่ละส่วนอย่างเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขนาดพื้นที่
ร้านค้าเช่า รวมทัง้ การทํากิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุน้ และสนับสนุนยอดขายในแต่ละสาขา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในรูปแบบของศูนย์บนั เทิง (Stand Alone Complex) ประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่สาขาสุขมุ วิท สาขารัชโยธิน
สาขาปิ่ นเกล ้า และสาขารังสิต
รูปแบบที่ 2 : สาขา
การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะดําเนินการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า การเช่าพื้นที่
ทําให้มขี อ้ จํากัดในด้านของขนาดพื้นที่ให้บริการ ดังนัน้ บริการหลักที่มใี นสาขาจะเปิ ดให้บริการส่วนโรงภาพยนตร์เป็ นหลักและจัดสรรพื้นที่
ส่วนเหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพื่อให้เช่าช่วงสําหรับเป็ นร้านค้าให้บริการ ยกเว้นบางสาขา หากได้พ้นื ที่เช่าที่มขี นาดใหญ่พอและมี ความ
เหมาะสมของทําเลก็จะเปิ ดให้บริการทัง้ โรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ และจัดสรรพื้นที่บางส่วนสําหรับให้เช่าช่วงต่อ (หากมีพ้นื ที่เหลือ)
ในรูปแบบของสาขา บริษทั ฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็ นต้น
2. รูปแบบที่อยู่ในห้างแบบ Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี , เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
3. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าแบบเปิ ด (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึ่งดําเนินการโดยบริษทั
สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น
3.3 เป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิจ
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มเี ป้ าหมายหลักในการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ จากการขยายสาขาไปยังจุดต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัด ส่งผลให้ในปัจจุบนั มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อยละ 80 ในช่วงปี 2551 และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ บริษทั ฯ ได้
วางแผนการเพิ่มยอดขายโดยการลงทุนขยายสาขาและเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทัว่ ทุกเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ที่มศี กั ยภาพเพียงพอและคุม้ ค่ากับการลงทุน และนอกเหนือจากการลงทุนขยายสาขา
เพิ่ม ทางบริษทั ฯ ก็ยงั มีนโยบายที่จะเพิ่มความสะดวกสบายกับผูม้ าใช้บริการในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์โดยนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วย
อํานวยความสะดวก สําหรับช่องทางอื่นๆ ที่จะอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือ ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริการแล ้วในปัจจุบนั มีดงั นี้
1. ระบบ Call Center ที่ให้บริการลูกค้าด้วยการโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทกุ สาขา
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

2. จองตัว๋ ภาพยนตร์ผ่าน BUG Live 1113
3. ระบบการจําหน่ายบัตรผ่านทาง Internet โดยผ่าน website http://www.majorcineplex.com
4. ระบบการจองบัตรชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ กด *4999
5. ระบบการเช็ครอบชมภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ กด 4874999
6. ระบบจองซื้อบัตรผ่านตูจ้ าํ หน่ายตัว๋ อัตโนมัติ
นอกจากเป้ าหมายการขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขาย
จากธุรกิจโบว์ล่ งิ และการให้บริการห้อง Karaoke ควบคู่ไปด้วย โดยกําหนดเป็ นนโยบายการลงทุนและการตลาดที่จะมีบริการโบว์ล่ งิ ควบคู่
ไปกับโรงภาพยนตร์ โดยคํานึงความเหมาะสมของพื้นที่และความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นหลัก ซึ่งปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ มีโบว์ล่ งิ ภายใต้แบ
รนด์ “เมเจอร์โบว์ กรุป๊ ” และ “บลูโอ ริท่ มึ แอนด์โบว์” ทัง้ หมด 29 สาขา (รวมสาขาที่อยู่กบั โรงภาพยนตร์แบรนด์อจี วี )ี รวมจํานวน 478 เลน
และห้องคาราโอเกะ 358 ห้อง และบริษทั ฯ ยังได้เปิ ดให้บริการลานสเก็ตนํา้ แข็ง จํานวน 2 ลาน ที่สาขาเอสพละนาดทัง้ สองสาขา ภายใต้ช่ อื
“ซัปซีโร่” อีกด้วย
บริษทั ฯ ยังได้มกี ารขยายตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้างศักยภาพในการเติบโตของยอดขาย และช่วยผลักดันการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุม้ ค่ามากยิ่งขึ้น เช่น ธุ รกิจสื่อโฆษณา ซึ่งใช้พ้นื ที่ครอบคลุมทัง้ ภายในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่ตวั อาคาร ผ่านรูปแบบต่างๆ
เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจจําหน่าย ดีวดี ี วีซดี ี และ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
การที่บ ริ ษ ทั ฯ ได้ร่ ว มลงทุน ในบริ ษ ทั สยามฟิ ว เจอร์ ดี เ วลอปเมนท์ จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น ผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ ด้า นพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ มี ศี กั ยภาพและชํานาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งทําให้การขยาย
สาขาของบริษทั ฯ เป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากขึ้นด้วย ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั ฯ ดังกล่าวมีความสามารถพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์สาํ หรับอาคารที่มพี ้นื ที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับ
กฎหมายผังเมืองที่มผี ลบังคับใช้ในบางพื้นที่ท่ มี กี ฎหมายบังคับอยู่
นอกจากแผนงานขยายธุ รกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้หลัก บริษทั ฯ ได้เปิ ดกว้างที่จะขยายบริการบันเทิงใน
รูปแบบอื่นๆ ที่สอดคลอ้ งและเกี่ยวเนื่องกับบริการบันเทิงที่มอี ยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพิ่มความหลากหลายของบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในรู ปแบบที่เน้นความทันสมัย โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมทุนกับบริษทั แคลิฟอร์เนีย ว๊าว เอ็กซ์พเี รี่ยน จํากัด(มหาชน)
เปิ ดให้บริการสถานออกกําลังกาย ในรูปแบบบันเทิงสําหรับคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ด้วยผลความสําเร็จในการขยายสาขาโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ ออกสู่ต่างจังหวัดเริ่มที่จงั หวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์, อุดรธานี และ
ฉะเชิงเทรา ที่ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีเกินความคาดหมาย ทําให้บริษทั ฯ ได้ขยายสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ในปี
2552 บริษทั ฯ ได้ขยายสาขาไปยัง อมตะนคร ชลบุรี และเปิ ดแสตนอะโลนแห่งใหม่ ที่ สาขา เอสพละนาด งามวงศ์วาน แคราย ทัง้ นี้บริษทั ฯ
ยังคงมองหาโอกาสในการขยายสาขาในต่างจังหวัดที่มกี าํ ลังซื้อและมีความเป็ นไปได้ของโครงการต่อไปอีกในอนาคต
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์
จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) ส่งผลให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ
เป็ นผูป้ ระกอบการอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ การควบรวมกิจการกับ บริษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ
การเข้าร่วมทุนกับบริษทั ต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ ในอนาคตซึ่งเป็ นการเสริมสร้างให้บริษทั ฯ ก้าวสู่ความเป็ น “สุดยอด
เมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวติ คนรุ่นใหม่ (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment
Complex Provider)” ธุ รกิจของบริษทั ฯ สามารถจําแนกออกได้เป็ น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดังนี้
1. ธุรกิจโรงภาพยนตร์
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3. ธุรกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง
4. ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
5. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
6. ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจสําหรับ ปี 2553
ธุรกิจจําหน่ายวีซีดี ดี
วีดี และลิ ขสิท ธิ์
ภาพยนตร์
14%
ส่วนงานธุรกิจให้เช่า
พื้นที่และบริการ
7%
ส่วนงานธุรกิจโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะ
9%
ส่วนงานธุรกิจสื่อ
โฆษณา
9%

ส่วนงานธุรกิจ โรง
ภาพยนตร์
49%

ส่วนงานขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม
12%

4.1 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ (Cinema Business)
4.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.1.1.1 โรงภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) โดยในแต่ละสาขาที่เปิ ดให้บริการจะ
ถูกกําหนดให้มโี รงภาพยนตร์โดยเฉลี่ยจํานวน 3 โรงขึ้นไป ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถรองรับกับจํานวนภาพยนตร์ท่ จี ะเข้าฉายได้หลายเรื่องในวัน
และเวลาเดียวกัน ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้เพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการเลือกชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้า โดยเพิ่มโรงภาพยนตร์
ระดับพรีเมี่ยม เพียบพร้อมด้วยการตกแต่งสถานที่หรูหรา สวยงาม และการบริการที่ประทับใจลูกค้ายิ่งขึ้น ได้แก่ โรงภาพยนตร์พารากอน
ซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์อจี วี ี
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ คือมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ (Theme) ที่สวยงามหรูหราทันสมัย
หลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในเรื่องของเก้าอี้นง่ั ชมภาพยนตร์จะมีให้เลือกหลายรูปแบบ และมีให้เลือกหลายระดับราคา การจัด
วางเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์จะเป็ นแบบขัน้ บันได และแบบ Stadium รวมทัง้ การวางเก้าอี้สลับช่องไฟระหว่างแถว ทําให้ไม่เกิดการบังกัน
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ระหว่างแถวหน้าและแถวหลัง อีกทัง้ เพิ่มพื้นที่ระหว่างแถวหน้าและแถวหลังให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการนัง่ ตลอดช่วงเวลาชม
ภาพยนตร์ นอกจากนี้สาขาส่วนใหญ่ยงั จัดให้มบี ริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงการให้บริการนวดแบบสปาด้วยเก้าอี้
ไฟฟ้ าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารูส้ กึ ผ่อนคลายระหว่างรอชมภาพยนตร์อกี ด้วย
ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้ติดตัง้ จอฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ Mega
Screen ที่มขี นาดหน้ากว้างตามขนาดความกว้างภายในโรงภาพยนตร์ ทําให้ผูช้ มสามารถเห็นภาพได้ชดั เจนในทุกตําแหน่งที่นง่ั รวมทัง้ ความ
สมบรูณ์แบบทันสมัยด้านเทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ All Digital Sound SDDS, DTS, SRD, Dolby Digital Surround EX และ
ระบบเสียงรุ่นใหม่ลา่ สุด JBL 3 ways
ในด้านความปลอดภัยของผูเ้ ข้ามาใช้บริการ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ เป็ นสิ่งที่บริษทั ฯ คํานึงเป็ นพิเศษ และถือเป็ นหลักการ
สําคัญของงานบริการที่จะต้องมี โดยจะเห็นได้จากการเป็ นผูเ้ ริ่มต้นในการออกแบบโรงภาพยนตร์ให้มที างเดินด้านนอกโรงโดยรอบเชื่อมต่อ
ถึงกันไม่สบั สน ซึ่งจะต้องออกแบบตัง้ แต่เริ่มต้น เช่นสาขาที่เป็ น Stand Alone เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะออกแบบโดยมีโรงภาพยนตร์ไว้ใน
อาคารตัง้ แต่เริ่มต้นขออนุญาตกับทางราชการเลย และต่อเชื่อมกับทางหนีไฟ โดยเชื่อมต่อไปยังบันไดหนีไฟที่สามารถลงมาถึงชัน้ ล่างและมี
ประตูหนีไฟออกนอกอาคารได้ทนั ที ข้อสําคัญทางเดินโดยรอบ หรือบันไดหนีไฟ จะมีไฟฉุ กเฉิ นติดตัง้ โดยตลอดเพื่อความสว่างหากเกิด
เหตุการณ์ข้นึ สําหรับสาขาที่อยู่ตามอาคารของผูอ้ ่ นื ทางบริษทั ฯ ก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลักโดยใช้หลักการเดียวกับอาคารที่เป็ น
ของบริษทั ฯ เอง ทางเดินไม่มดื มีแสงสว่างเพียงพอ มีไฟฉุกเฉินติดตัง้ โดยรอบ และเดินได้รอบถึงกันโดยตลอด ไม่สบั สน นอกจากนี้บริษทั ฯ
ยังได้ตดิ ตัง้ กลอ้ งวงจรปิ ดในจุดต่างๆและเครื่องมือตรวจจับอาวุธเพิ่มเติมในทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูม้ าใช้
บริการอีกด้วย
“โรงภาพยนตร์ จอยักษ์ กรุงศรีไอแมกซ์”
เปิ ดให้บริการที่พารากอนซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์จอยักษ์แห่งแรกของภูมภิ าคเอเชีย ภายในโรงภาพยนตร์สามารถรองรับผูช้ ม
ได้สูงสุดถึง 556 ที่นง่ั เป็ นโรงภาพยนตร์ท่ มี จี อฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ กว้าง 28 เมตร และสูง 21 เมตร พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์
แบบ Digital Sound Track Dolby Stereo ทําให้ภาพและเสียงที่ถ่ายทอดคมชัดเหมือนเข้าอยู่ในเหตุการณ์จริง และปัจจุบนั ทางเมเจอร์ยงั
ได้นาํ ระบบ DMR (Digital Re-mastering) เข้ามาซึ่งเป็ นระบบการฉายในรูปแบบใหม่ท่ ใี ห้ภาพคมชัดกว่าปกติถงึ 10 เท่า พลังเสียง
Digital Surround 12,000 วัตต์
ปัจจุบนั ราคาบัตรเข้าชม 160 บาทสําหรับภาพยนตร์ 3 มิติ (3D) และราคา 140 บาท สําหรับภาพยนตร์ 2 มิติ (2D) เปิ ดให้บริการ
ทุกวันตัง้ แต่เวลา 11.00 น. ถึง 20.30 น. ภาพยนตร์แต่ละเรื่องใช้เวลาในการฉายโดยประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง นอกจากนี้โรง
ภาพยนตร์จอยักษ์กรุงศรีไอแมกซ์ยงั สามารถรองรับการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดความยาว 2-3 ชัว่ โมงได้และคิดราคาบัตรเข้าชม 200 บาท
ทุกที่นง่ั
การประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะเด่นของธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้
1. กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะลงทุนเฉพาะส่วนงานโครงสร้าง งานตกแต่งโรงภาพยนตร์ และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีของโรง
ภาพยนตร์ท่ สี าํ คัญคือระบบการฉายภาพและระบบเสียง หรือจะเรียกรวมว่าเป็ นผูล้ งทุนใน Hardware โดยเจ้าของภาพยนตร์หรือผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์จะเรียกเป็ น ผูล้ งทุนใน Software
2. กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไม่มภี าระต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อภาพยนตร์ (หนัง) เป็ นหน้าที่ของบริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์
ซึ่งส่วนใหญ่ เ ป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผู ผ้ ลิตภาพยนตร์ทงั้ ในประเทศและต่ างประเทศ จะเป็ นผู ส้ ่งฟิ ลม์ หรือเทปภาพยนตร์ให้โรง
ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เป็ นรอบแรก (First Run Motion Picture) โดยเจ้าของ Software จะเป็ นผูล้ งทุนโปรโมทภาพยนตร์
ของตัวเองให้เป็ นที่นิยมของคนดู ซึ่งหมายถึงต้นทุนทางการตลาดทัง้ หมดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ เจ้าของภาพยนตร์จะต้องลงทุนเอง
3. รายได้จากค่าบัตรชมภาพยนตร์ ทางเจ้าของโรงภาพยนตร์จะเป็ นผูเ้ ก็บจากผูช้ ม และจะแบ่งส่วนแบ่งค่าตัว๋ หนังที่ได้รบั มาให้กบั
เจ้าของภาพยนตร์ โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 48 ถึง 50 ทัง้ นี้รายได้ส่วนนี้คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 ของรายได้รวม การประกอบ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังมีรายได้เสริมจากการขายเครื่องดื่มและป๊ อปคอร์น (Concession) รายได้จากการขาย
บัตรส่วนลด (Major Card) ซึ่งเป็ นบริการเสริมที่สนับสนุนยอดขายตัว๋ หนังได้เป็ นอย่างดี
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4. รายได้ท่ มี บี ทบาทสําคัญอีกรายการหนึ่งคือรายได้จากค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Onscreen Advertising) และพื้นที่ใช้สอย
นอกโรงภาพยนตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่รวมถึงการได้รบั เงินสนับสนุนทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าของสินค้าต่างๆ (Sponsorship)
5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีความโดดเด่น คือเป็ นเจ้าของอาคารเอง (บางสาขา) ดังนัน้ จึงสามารถที่จะจัดการบริหารเรื่อง
ของเวลาฉายภาพยนตร์ได้งา่ ยกว่าการเข้าไปเช่าพื้นที่ในอาคารของผูอ้ ่ นื เช่นฉายรอบแรกเร็วกว่า หรือรอบสุดท้ายสามารถเลิกได้ดกึ กว่าคู่แข่ง
และยังสามารถที่จะใช้พ้นื ที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในการส่งเสริมการขายได้
6. ขนาดของโรงที่ใหญ่กว่า ซึ่งบางโรงของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีขนาดใหญ่สามารถจุผูช้ มได้ถงึ ประมาณกว่า 1,000 ที่นง่ั ซึ่งเป็ นข้อ
ได้เปรียบในการรองรับกับปริมาณของผูช้ ม ที่เข้าชมเมื่อเวลาที่มภี าพยนตร์ในระดับ Blockbuster เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถที่จะทําเงิน
รายได้จากโรงขนาดใหญ่ได้มาก แต่สาํ หรับโรงขนาดเล็กจะต้องฉายภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหลายรอบจึงจะได้รายได้เท่าโรงขนาดใหญ่
4.1.1.2 รอบฉายและโปรแกรมหนัง
โรงฉายภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในแต่ละสาขา เปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. รวม 14 ชัว่ โมงต่อวัน
โดยเฉลี่ยหนัง 1 เรื่องใช้เวลาในการฉายประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ทําให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงสามารถทํารอบฉายได้เฉลี่ย 4 ถึง 7 รอบต่อวัน
การวางโปรแกรมหนังจะถูกกําหนดโดยจํานวนหนังใหม่ท่ จี ะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ (Movie Line up) และหนังที่อยู่ระหว่างฉาย ซึ่งโดย
เฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จะมีหนังใหม่เข้าฉายประมาณ 5-6 เรื่อง และหนังแต่ละเรื่องจะมีระยะเวลาในการฉายโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์
หรืออาจจะนานกว่านัน้ ขึ้นอยู่กบั กระแสความนิยมของหนัง
4.1.1.3 ภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉาย1
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์กรุป้ ดําเนินนโยบายผูกพันธมิตรกับทุกค่ายบริษทั ตัวแทนภาพยนตร์ เปิ ดกว้างให้ทกุ ค่ายนํา
ภาพยนตร์เข้าฉายด้วยเงื่อนไขการแบ่งรายได้ค่าบัตรเข้าชมที่ต่างกันขึ้นอยู่กบั ความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ ในปี 2553 ที่ผ่านมา มี
จํานวนภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ รวมทัง้ สิ้น 165 เรื่อง จากจํานวนภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉายในประเทศทัง้ สิ้น 216
เรื่อง โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้

ประเภทของภาพยนตร์
รวมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ภาพยนตร์ไทย
รวมภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉายทัง้ หมด¹

จํานวนที่ฉายทัง้ หมด (เรื่อง)
165
51
216

จํานวนที่ฉายใน
เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เรื่อง)
115
50
165

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉายในปี 2553 มีจาํ นวน 216 เรื่อง หรือเฉลี่ยมีภาพยนตร์เข้าใหม่ทกุ สัปดาห์ๆ ละ 3-4
เรื่อง เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ ได้พจิ ารณาคัดภาพยนตร์ท่ มี คี ุณภาพหลากหลายแนว ตรงความต้องการของผูช้ มเข้าฉายทัง้ หมด 165 เรื่อง หรือ
ร้อยละ 76 ของภาพยนตร์ทงั้ หมด และวางโปรแกรมการฉายในโรงภาพยนตร์ให้นานขึ้น

1

ที่มา : ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่
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4.1.1.4 ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์2
ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์หรือราคาตัว๋ หนังจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั สาขาและประเภทของเก้าอี้นง่ั ที่ให้ความสะดวกสบายระหว่างการ
ชมภาพยนตร์ท่ ตี ่างกัน ดังนี้
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้น่งั
Normal พื้นฐาน
Honeymoon seat แบบพับที่เท้าแขนได้
First class เก้าอี้นง่ั แบบพับที่เท้าแขนได้บนชัน้ ลอย
Platinum chair เก้าอี้นง่ั มีท่ วี างเครื่องดื่ม, ป๊ อปคอร์น และมีผา้
รองศีรษะ
Opera chair เก้าอี้คู่ขนาดกว้าง
Emperor chair เก้าอี้ประเภทปรับเอนนอนยืดขาได้

2

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่น่งั (บาท)
100-120
120-140
150
170
500
500-600

โรงภาพยนตร์ในเครืออีจวี ี
ประเภทเก้าอี้น่งั
มาตรฐาน (Standard)
Honeymoon
พรีเมียร์ สวีท (Premier Suite)
โกลด์ คลาส (Gold Class)

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่น่งั (บาท)
80-120
120-140
150-200
200-500

โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้น่งั
Premium
Privilege
Royal Balcony
Paragon Chair
Ultra Sweet
Ultra Paradise
Ultra Romance

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่น่งั (บาท)
110-140
160
180
200
600
600
600

ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์โดยเฉลี่ยในตลาดอยูท่ ่ ี 100 บาท ตํ่ากว่าราคาในประเทศอื่นแถบเอเซีย เช่น ญี่ป่ ุน ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งมีราคาอยูท่ ่ ี 540, 350
และ 220 บาทตามลําดับ และตํ่ากว่าราคาในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาอยูท่ ่ ี 340 และ 224 บาทตามลําดับ
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โรงภาพยนตร์เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์
ประเภทเก้าอี้น่งั
Normal
Honeymoon
Deco Opera
Galleria Seat
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ราคาบัตรเข้าชมภาพยนตร์ต่อที่น่งั (บาท)
120-140
140-160
250
500

4.1.1.5 บริการจําหน่ ายเครื่องดื่มและป๊ อปคอร์น (Concession)
รายได้จากส่วนบริการ Concession หน้าโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้เสริมที่สาํ คัญและสร้างความครบวงจรในงานบริการให้แก่ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ ซึ่งในปี ท่ ผี ่านมามีสดั ส่วนรายได้คดิ เป็ นร้อยละ 12 ของรายได้รวม โดยมีสนิ ค้าหลักคือ ป๊ อปคอร์น (Popcorn) และเครื่องดื่ม
อัดลม (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบให้เข้ากับภาพยนตร์เรื่องดังที่กาํ ลังเข้าฉายอยู่ในขณะนัน้ และมีสนิ ค้าเสริมเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เป็ นแซนวิช ฮอทดอก ขนมขบเคี้ยวทานเล่นจําพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมันฝรัง่ แผ่นกรอบ (Potato
Chip) ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็ นต้น
การกําหนดจํานวนจุดขายหรือเคาน์เตอร์บริการให้เพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร์ จํานวนที่น่งั รวมและจํานวนผูม้ าใช้บริการ
ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการให้สะอาดสวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคลอ้ งกับรสนิยมของลูกค้า อีกทัง้ การจัดตําแหน่งการวาง
สินค้าในเคาน์เตอร์ให้สะดวกต่อการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคิวเข้าซื้อ เป็ นกลยุทธ์การขายที่สาํ คัญที่สามารถสร้างความประทับใจ
ความสนใจ และกระตุน้ ยอดขายสินค้าได้เป็ นอย่างดี
4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
ด้วยการวางเป้ าหมายทางธุรกิจที่จะเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรที่มโี รงภาพยนตร์เป็ นสินค้าหลัก ดังสโลแกนที่วางไว้ “สุด
ยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวติ คนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Lifestyle Entertainment
Provider) กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก้าวสู่การเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ดว้ ยการดําเนินกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมืออาชีพตลอดมาตัง้ แต่
เริ่มกิจการ โดยการวางตําแหน่งการตลาด (Market Positioning Strategy) ให้โรงภาพยนตร์เป็ นโรงภาพยนตร์ท่ มี มี าตรฐานของสถานที่
และงานบริการในระดับสูง ควบคู่ไปกับการสร้างความนิยมในศูนย์บนั เทิง และด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างชื่อสินค้า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”
(Brand Awareness Strategy) ให้กบั ทัง้ โรงภาพยนตร์และศูนย์บนั เทิง ทําให้ปจั จุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นที่นิยมของลูกค้า
ในด้านบริการบันเทิงที่ได้มาตรฐานและครบวงจร
รายละเอียดกลยุทธ์การตลาดที่นาํ มาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักดังนี้
กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทุกโรง มีจุดเด่นที่เหนือและแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ของคู่แข่งอย่างชัดเจน (Product
Differentiation) ในเรื่องความสวยงามหรู หราของสถานที่บริการทัง้ ภายนอกและภายในโรงภาพยนตร์และความทันสมัยของระบบ
เทคโนโลยีดา้ นภาพและเสียง ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการติดตามศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าผูใ้ ช้บริการโรงภาพยนตร์ (Moviegoer) อย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับความสวยงามและความสะดวกสบายของสถานที่เป็ นอันดับหนึ่งในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์
ดังนัน้ กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงมีการกําหนดเป็ นนโยบายและแผนงานที่ต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาสาขาให้มคี วามสวยงามและ
ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยรูปแบบของโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็ นหลัก
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1) กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ตงั้ ที่สมบูรณ์
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กําหนดนโยบายในการเลือกทําเลที่ตงั้ สาขาโรงภาพยนตร์ โดยมีองค์ประกอบสําคัญคืออยู่ในเขตพื้นที่แหล่ง
ชุมชนใจกลางเมือง ใกลส้ ถานศึกษา ใกลห้ า้ งสรรพสินค้า ใกลส้ ถานที่ทาํ งานบริษทั เอกชน ใกลส้ ถานที่ราชการ ใกลแ้ หล่งชุมชนที่พกั อาศัย
และอยู่ในเส้นทางที่การสัญ จรไปมาสะดวก มีรถประจํา ทางผ่านหลายสายและเป็ นทางผ่านออกสู่ภาคต่ างๆ เพื่อให้เ ข้า ถึงกลุ่มลู กค้า
โดยแบ่งเป็ น 4 รูปแบบทางธุรกิจ ได้แก่ Stand Alone Complex, สาขาในห้างสรรพสินค้า, สาขาใน Discount Store และสาขาใน
ศูนย์การค้าแบบเปิ ดให้เหมาะสมกับในแต่ละทําเลที่ตงั้ สาขา
2) กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุกกับลูกค้า
เพื่อสร้างฐานลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ดาํ เนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกกับลูกค้า
แผนการตลาดที่มคี วามรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรวมถึง
แผนการทําการตลาดแบบ Direct marketing เพื่อขยายฐานลูกค้า
กลยุทธ์การทําการตลาดเชิงรุกที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
- การนําเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงจัดภาพยนตร์ท่ คี รบอรรถรสมากที่สุด
- งานบริการที่ประทับใจระดับมาตรฐานโรงแรม ที่เข้าใจลูกค้า
- กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 วิธกี าร
แบบที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงปิ ดเทอม, ช่วงปลายปี เป็ นต้น
และกิจกรรมส่งเสริมกาขายทัง้ ปี เช่น ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการเข้าชม และการซื้อ
บัตรชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม (Royal Program) รวมถึงการทําโปรโมชัน่ ส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลา
อีกด้วย
แบบที่ 2) แบบเป็ นของสะสม เช่น การแจกแฮนด์บลิ (Handbill) แผ่นภาพ โฆษณาภาพยนตร์ท่ คี ่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อ
แจกให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์ท่ นี ิยมสะสมเป็ นที่ระลึก
แบบที่ 3) แบบเป็ นบัตรกํานัล เช่น บัตรกิ๊ฟ การ์ด ใช้แทนการส่งของขวัญให้แก่กนั ในเทศกาลต่างๆ และบัตรของขวัญสําหรับ
องค์กร ที่สามารถพิมพ์รูปภาพ หรือผลิตภัณฑ์ท่ ตี อ้ งการได้ เพื่อมอบให้ลูกค้าหรือผูม้ อี ปุ การคุณ
3) กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรธุรกิจ เช่นบริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ กลุม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ให้ความร่วมมืออํานวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทําโปรโมชัน่ หนังแต่ละเรื่องจัดฉายหนังรอบปฐมทัศน์ (Sneak
Preview) รวมทัง้ การช่วยจัดโปรแกรมรอบฉายหนังให้เหมาะสมกับความนิยมของตลาด โดยแต่ละสาขาจะวางโปรแกรมหนังจํานวนรอบ
ฉายของหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก โดยหนังเรื่องใดที่มกี ระแสความนิยมมากจะถูกวางรอบฉายจํานวนมา
กรอบ ในขณะเดียวกันหนังเรื่องใดที่เข้าฉายแต่ได้รบั ความนิยมจากผูช้ มตํ่าก็จะถูกถอดจากโปรแกรมเร็ว ทัง้ นี้เพื่อจะได้นาํ หนังเรื่องที่ได้รบั
ความนิยมมากกว่าเข้าฉายแทนเพื่อให้สอดคล ้องและตอบสนองได้ทนั กับความต้องการของลูกค้า
พันธมิตรธุ รกิจอีกประเภทที่สาํ คัญคือสปอนเซอร์ เป็ นบริษทั เจ้าของสินค้าบริษทั ใหญ่ ๆ และส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ที่มชี ่ อื ทางการค้า
เป็ นสากล (International Brand) และมีกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายกลุ่มเดียวกับลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยโรงภาพยนตร์จะร่วมทํา
แผนการตลาดกับกลุม่ สปอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง เช่นการทําโฆษณาบนจอภาพยนตร์และการทําโปรโมชัน่ ภายในพื้นที่สาขา เป็ นต้น
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
เนื่องด้วยภาพยนตร์ท่ เี ข้าฉายในปัจจุบนั มีจาํ นวนมากและมีความหลากหลายของประเภทสู ง มีภาพยนตร์ท่ เี หมาะกับผูช้ มทุกวัย
ทําให้ฐานลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ค่อนข้างกว้าง กลุม่ ลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะครอบคลุมตัง้ แต่วยั รุ่น วัยทํางาน วัยสูงอายุ และกลุม่ ที่มา
เป็ นครอบครัว โดยกลุม่ วัยรุ่นและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใช้บริการชมภาพยนตร์สูงกว่ากลุม่ อื่น ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกด้าน
เวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่ากลุม่ ลูกค้าอื่น
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นอกจากกลุม่ ลูกค้าที่เป็ นผูน้ ิยมชมภาพยนตร์ทว่ั ไป (Moviegoers) กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ให้ความสําคัญกับการขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยมีเป้ าหมายขยายเข้าสู่กลุ่มผูท้ ่ ยี งั ไม่นิยมชมภาพยนตร์ (Non-moviegoers) หรือผูท้ ่ ยี งั ไม่ชอบไปโรงภาพยนตร์ซ่ งึ
บริษทั ฯ เชื่อว่ายังมีอกี เป็ นจํานวนมาก การทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงหรือ Direct marketing ชักชวนให้ลองใช้บริการ มีส่วนลด
หากการทําการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้สาํ เร็จจะสามารถทําให้กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิ่มฐานลูกค้าและจํานวนยอดขายให้กลุม่ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ได้เป็ นอย่างดี นอกเหนือจากการกระตุน้ ยอดขายจากกลุม่ Moviegoers ซึ่งนิยมติดตามชมภาพยนตร์เป็ นประจํา
ค. ช่องทางการจําหน่ าย
การจําหน่ายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ผ่านช่องจําหน่ายตัว๋ (Box Office) บริเวณด้านโรงภาพยนตร์ เป็ นวิธเี ดิมที่ยงั คงเป็ นที่นิยมใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการซื้อตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ และลดระยะเวลาในการรอซื้อตัว๋ ที่จดุ จําหน่ายตัว๋ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ได้จดั ให้มชี ่องทางการจอง และ/หรือ จําหน่ายตัว๋ ที่เรียกว่า E –Cinema เพิ่มอีก 4 วิธี ดังนี้
1) ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555
2) เว็บไซต์ของเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ท่ ี www.majorcineplex.com , อีจวี ี ที่ www.egv.com, พารากอนซีนีเพล็กซ์ท่ ี
www.paragoncineplex.com และ เอสพละนาดซีนีเพล็กซ์ ที่ www.esplanadecineplex.com
3) Bug Live 1113
4) ระบบโทรศัพท์มอื ถือ กด*4999 หรือกด 4874999 เพื่อฟังรอบการฉาย
4.1.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ก. มูลค่าตลาดภาพยนตร์
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีมลู ค่ารวมทัง้ สิ้นโดยประมาณ 3,500 ลา้ นบาท เป็ นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายตัว๋ หนัง ประมาณร้อยละ 803 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็ น
มูลค่าตลาดภาพยนตร์ท่ จี าํ หน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด
อย่างไรก็ดบี ริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ ได้คาดการณ์มลู ค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2554 ประมาณ 4,000 ลา้ นบาท เติบโตจากปี
2553 ในอัตราประมาณร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะเป็ นผลมาจากความสามารถในการทํารายได้จากภาพยนตร์ท่ ีเข้าฉาย โดยคาดว่าจะมี
ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของทัง้ ไทยและฮอลลีวูดเข้าฉายจํานวนหลายเรื่อง และทางตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ได้มแี ผนปรับปรุงกําหนดฉาย
ภาพยนตร์ให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง นอกจากนัน้ การทํากิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดให้กบั ภาพยนตร์เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความนิยมให้กบั ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นตามไป
ด้วย
ข. โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์
1. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษทั นอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้น ทัง้ ในส่วนของจํานวนภาพยนตร์
ไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์, GTH , สหมงคลฟิ ลม์ และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย ทัง้ ในส่วนของ
งบประมาณการถ่ายทํา สถานที่ถา่ ยทําภาพยนตร์ท่ มี ขี นาดใหญ่ และได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบชัน้ ได้กบั Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้
สัดส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสดั ส่วนโตขึ้นถึงร้อยละ 40-50 ของรายได้รวมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้
ผูส้ ร้างภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ซึ่งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็ นผลดีต่อธุ รกิจใน
ทางตรง และในระยะยาวต่อไป
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2. ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่ก่ ีจงั หวัดที่มโี รงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แลว้ จะเป็ นโรงหนังรุ่นเก่า ที่มสี ภาพ
ค่อนข้างทรุดโทรม ไม่ทนั สมัย ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัว
เมืองใหญ่ของประเทศไทยนัน้ ยังมีโอกาสอีกสู ง นอกจากนัน้ ประชากรในต่างจังหวัดมีกาํ ลังซื้อสู ง และขาดความบันเทิงในรู ปแบบโรง
ภาพยนตร์ท่ ที นั สมัย ได้มาตรฐาน ทําให้ความต้องการที่จะได้รบั ความบันเทิงในรูปแบบนี้มสี ูงมากด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ภายในประเทศยังมีอกี มาก
จากการที่หลายๆ ฝ่ ายเข้ามาลงทุน และสนับสนุ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ซ่ งึ ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของอุตสาหกรรม และเป็ นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทงั้ ภายในประเทศ และทัว่ โลกที่ตอ้ งอาศัยช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงาน
ภาพยนตร์เป็ นลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนัน้ โรงภาพยนตร์จงึ จําเป็ นต้องมีมาตรฐานสูงด้านสถานที่ และ
ระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังคงนโยบายในการขยายเข้าสู่พ้ นื ที่ในเขตปริมณฑลและใน
ต่างจังหวัด เพื่อทําให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกในการไปชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
ค. ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ (คู่แข่งขัน)
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในปัจจุบนั มี 2 รายหลัก ดังนี้
ชื่อโรงภาพยนตร์
บริษทั ผูป้ ระกอบการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , อีจวี ,ี พารากอน ซีนี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เพล็กซ์ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์
เอส เอฟ ซีนีมา่
บจ. เอส เอฟ ซีนีมา่ ซิต้ ี
* จํานวนโรงภาพยนตร์ของแต่ละผูป้ ระกอบการ ทัว่ ประเทศ
เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ท่ ตี อ้ งอาศัยประสบการณ์ในธุ รกิจเป็ นสําคัญ อีกทัง้ ขนาดของเงิน
ลงทุนจํานวนมากและทําเลที่ตงั้ สาขาที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจลว้ นเป็ นรายเดิมที่อยู่ในวงการ
เท่านัน้ และเป็ นการยากสําหรับรายใหม่จะเข้ามาเริ่มธุรกิจ
ง. ส่วนแบ่งตลาด
ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี มี สี ่วนแบ่งตลาดรวมกัน ประมาณร้อยละ 804ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ
20 เป็ นของโรงภาพยนตร์รายอื่นอีกจํานวนหลายราย ทัง้ นี้ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตัว๋ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาห์
แรกที่เข้าฉาย
จ. แนวโน้มภาวะการแข่งขัน
บริษทั ฯ ประเมินภาวะการแข่งขันในธุ รกิจโรงภาพยนตร์ปี 2553 จะเป็ นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์
และระบบดิจิตอล สามมิติ ซึ่งเป็ นที่นิยมของลูกค้าผูช้ มภาพยนตร์ในปัจจุบนั โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็ นการเร่งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีภาพและเสียงแล้ว ยังเป็ นเรื่องการปรับปรุงตกแต่งสถานที่บริการให้ทนั สมัย สอดคลอ้ งกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษทั ฯ รวมถึงการขยายสาขาเข้าสู่พ้นื ที่ทาํ เลในเขตกรุงเทพฯรอบนอก
และต่างจังหวัดมากขึ้น แนวโน้มการแข่งขันจะมุง่ เน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ท่ ดี กี บั ลูกค้าในระยะยาวมากกว่า
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4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.1.3.1 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย
ก. ภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มภี าระต้นทุนในการจัดซื้อภาพยนตร์ ลักษณะการประกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์จะเปิ ดรับ
ภาพยนตร์เข้าฉาย จากทุกค่ายผูผ้ ลิตทัง้ ค่ายต่างประเทศและในประเทศ ผ่านบริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ทงั้ รายใหญ่และรายอิสระ
โดยเป็ นการเจรจาตกลงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์ ทัง้ นี้ไม่มขี อ้ กําหนดเกี่ยวกับการห้ามฉายในโรงภาพยนตร์เครืออื่น
และยอดขาดตัว๋ เข้าชมภาพยนตร์นนั้ รวมส่วนที่เป็ น promotion หรือส่วนลดของโรงภาพยนตร์ดว้ ย ในลักษณะเรื่องต่อเรื่องและโรงต่อโรง
ไม่มกี ารทําสัญญาผูกพันระยะยาว อํานาจการต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้จะอยู่บนพื้นฐานของประวัตยิ อดขายตัว๋ ผูป้ ระกอบการรายใดที่มี
โรงภาพยนตร์จาํ นวนมาก ลูกค้าให้ความนิยมและมีประวัตกิ ารทํายอดขายตัว๋ สูงอย่างต่อเนื่อง จะมีอาํ นาจการต่อรองส่วนแบ่งสูงตามไปด้วย
ข. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์
บริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์สามารถจําแนกออกเป็ น 2 กลุม่ หลักคือ กลุม่ บริษทั ตัวแทนจําหน่าย และบริษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์
และจัดจําหน่าย
 บริษทั ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์มี 2 กลุม่ คือ
1. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายภาพยนตร์รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผู ผ้ ลิต
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่บริษทั ภาพยนตร์โคลัมเบีย ไทรสตาร์ บัวนา วิสต้า (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชัน่
แนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อสี ต์) จํากัดและ Warner Brothers (FE), Inc
2. บริษทั ตัวแทนจําหน่ายอิสระคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ผลิตรายใด แต่จะเป็ นผู ้
ซึ่งจะนําเข้าหนังจากต่างประเทศ หรือผูท้ ่ จี ดั หาหนังภายในประเทศเอง โดยจะทําธุรกิจในลักษณะซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากบริษทั ผูผ้ ลิตหรือ
ผู ส้ ร้า งภาพยนตร์ จากตลาดค้า ภาพยนตร์ใ นต่ า งประเทศ เช่ น เทศกาลภาพยนตร์เ มือ งคานส์ หรื อ จากผู ส้ ร้า งภาพยนตร์ร ายเล็ก
ภายในประเทศทัว่ ไป โดยอาศัยเน็ตเวิรค์ ที่มอี ยู่ในการดําเนินธุรกิจ
 บริษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทยและจัดจําหน่าย
บริษทั ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทย มีผูท้ ่ เี ข้ามาในวงการผลิตภาพยนตร์เพิ่มขึ้นหลายค่าย เช่น กลุม่ ของบริษทั อาร์เอส โปรโมชัน่ , กลุม่
ของบริษทั แกรมมี่, กลุม่ ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, กลุม่ ไฟว์สตาร์, กลุม่ สหมงคลฟิ ลม์ เป็ นต้น ซึ่งแนวโน้มการที่ธุรกิจภาพยนตร์ไทยมี
การเติบโตค่อนข้างสูง จึงมีหลายค่ายที่เข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มอี ยู่เพิ่มช่องทางธุรกิจด้วย
4.1.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่ม-ี
4.2 ธุรกิจโบว์ล่ งิ และคาราโอเกะ (Bowling & Karaoke Business)
ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐานธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นธุ รกิจหลัก กลุ่ม
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจโบว์ล่ งิ ใช้ช่ อื ทางการค้าว่า “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์” สุดยอดโบว์ล่ งิ สมบูรณ์แบบ
โดยวางนโยบายการเปิ ดสาขาของเมเจอร์ โบว์ล ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทัง้ นี้ยงั ได้เสริมกิจการลานส
เก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่เข้ามาภายใต้การบริหารของ บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ สาขาเอสพละนาด อีก 2 แห่ง
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4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต นําเสนอบริการโบว์ล่ งิ ในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็ นรูปแบบที่แตกต่าง
จากโบว์ล่ งิ ในรู ปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬา เมเจอร์ โบว์ลมีรูปแบบผสมผสานระหว่างบริการโบว์ล่ งิ ด้วยอุปกรณ์โบว์ล่ งิ สะท้อนแสง
(Cosmic Bowl) สะท้อนแสงทัง้ ลูก พิน และเลน เข้ากับบรรยากาศบันเทิง ในลักษณะ Boutique Bowl พร้อมการให้บริการคาราโอเกะ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ พร้อมกันนี้ยงั มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดการแข่งขัน (Tournament) พร้อม
จัดเลี้ยงเป็ นหมูค่ ณะ
อัตราค่าเกมส์โบว์ล่ งิ อยู่ระหว่าง 70 บาทถึง 140 บาทต่อเกมส์ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาขา ช่วงวันและเวลาทําการ นอกจากนี้ยงั มีบริการ
เสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูท้ ่ มี าใช้บริการได้แก่บริการให้เช่ารองเท้า จําหน่ายถุงเท้า และบริการจําหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โบว์ล่ งิ ใน
ร้านโปรชอป (Proshop) ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ดาํ เนินการโดยบุคคลภายนอก
บริการห้องคาราโอเกะในนาม “เมเจอร์ คาราโอเกะ” เป็ นอีกหนึ่งบริการเพื่อความบันเทิงที่สอดคลอ้ งเป็ นอย่างดีกบั ความนิยมและ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโบว์ล่ งิ ที่นิยมมากันเป็ นกลุ่มคณะ ตามนโยบายของบริษทั เมเจอร์ โบว์ลจะมีหอ้ งคาราโอเกะเปิ ด
ให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
และในปี 2549 เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ออกสู่ตลาดภายใต้ช่ อื บูลโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl)
นําเสนอบริการโบว์ล่ งิ ในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง โดยเน้นความเป็ น life style และเป็ นสถานที่พบปะสังสรรค์ในหมู่คนรุ่นใหม่
โดยสาขาแรกของ Blu-O ตัง้ อยู่ท่ ชี นั้ 5 สยามพารากอน และสาขาที่สองตัง้ อยู่ท่ ชี นั้ 4 ดิ เอสพละนาด (ถนนรัชดาฯ) ในส่วนของบรรยากาศ
ของ Blu-O Rhythm and Bowl จะเน้นความบันเทิง ในลักษณะ Club Fashion Bowling พร้อมการให้บริการคาราโอเกะในบรรยากาศ
Chill out เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูม้ าใช้บริการ พร้อมกันนี้ยงั มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการจัดการแข่งขัน พร้อมจัด
เลี้ยงเป็ นหมูค่ ณะ
นอกจากนี้ท่ สี าขาเอสพละนาดทัง้ สองสาขา ยังมีบริการลานสเก็ตนํา้ แข็งรูปแบบใหม่ ภายใต้ช่ อื “ซับ ซีโร่” ซึ่งเป็ นลานสเก็ตนํา้ แข็งที่
เน้นความบันเทิง แบบ Sport Entertainment จํานวนสาขาละ 1 ลาน
4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางตําแหน่งสินค้าและบริการ (Positioning) ให้ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” เป็ นสุดยอดโบว์ล่ งิ ที่มคี วามสมบูรณ์
ทัง้ ในเรื่องการออกแบบและการให้บริการที่เข้าถึงความต้องการของผูม้ าใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจโบว์ล่ งิ เพื่อเสริมฐาน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพิ่มความหลากหลายให้บริการภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทําให้กลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ ที่นาํ มาใช้ ลว้ น
เป็ นกลยุทธ์การทําตลาดร่วมและสอดคลอ้ งกับกลยุทธ์การตลาดของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์มาตรฐานสูง กลยุทธ์ดา้ นทําเลที่ตงั้
ที่สมบูรณ์ กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุก และกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ แม้วา่ จะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเนื่องจากความต่างในการดําเนิน
ธุรกิจ
เมเจอร์ โบว์ล ได้แนะนํา Brand ใหม่ ภายใต้ช่ อื บูลโอ ริทมึ แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm and Bowl) ออกสู่ตลาดเพื่อให้เข้าถึง
กลุม่ เป้ าหมายมากยิ่งขึ้น โดยวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเมเจอร์โบว์ล ซึ่ง brand ใหม่น้ ีจะเน้นความเป็ น urban lifestyle
และกลุม่ เป้ าหมายผูซ้ ่ งึ ชื่นชอบการพบปะสังสรรค์ ในสถานที่ท่ มี บี รรยากาศหรู และการบริการเป็ นเสิศ โดย location ของ บลูโอ ริทมึ แอนด์
โบลว์ ได้ตงั้ อยู่กบั ห้างใหญ่ใจกลางเมือง ที่ชนั้ 5 สยามพารากอน ที่ชนั้ 4 ดิ เอสพละนาด ที่ชนั้ 4 โครงการดิ อเวนิว พัทยา ที่สาขารัชโยธิน
และล่าสุดที่เอสพละนาด 2 สาขางามวงศ์วาน แคราย
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ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ฐานลูกค้าที่เป็ นกลุม่ เป้ าหมายหลักของธุรกิจโบว์ล่ งิ เป็ นกลุม่ และช่วงวัยเดียวกับลูกค้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่นิยมและชื่น
ชอบในความทันสมัยของสินค้าและบริการ และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าเพื่อความบันเทิงอย่างสมํา่ เสมอ
ค. การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
1. ที่สาขาของเมเจอร์ โบว์ล ฮิต ทัง้ 24 สาขา และ บูลโอ ริทมึ แอนด์ โบว์ล 5 สาขา
2. ทีมงานขายงานจัดเลี้ยง ที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง
4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.2.3.1 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย
ก. บริษทั ตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์โบว์ล่ งิ
อุปกรณ์โบว์ล่ งิ ที่มจี าํ หน่ายในปัจจุบนั เป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศโดยบริษทั ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ในกรณี ของ “เมเจอร์
โบว์ล ฮิต” และ“บูลโอ ริทมึ แอนด์โบว์ล” ใช้อปุ กรณ์โบว์ล่ งิ ที่ทนั สมัยของบรันสวิค (Brunswick) ผูน้ าํ อุปกรณ์โบว์ล่ งิ ระดับโลก โดยเป็ นการ
ซื้อตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. อาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับส่วนงานครัวดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มนัน้ การจัดซื้ออาหารสดจะเป็ นในลักษณะวันต่อวันโดยการประมูลเปรียบเทียบ
ราคาแต่ละรายส่วนเครื่องดื่มจําพวกแอลกอฮอล์นนั้ ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าในกลุม่ สปอนเซอร์เป็ นหลักและมีสนิ ค้าจากรายอื่นเสริม การสัง่ ซื้อ
จะพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเป็ นหลักไม่มรี ายประจําผูกขาดทําให้เกิดความคล่องตัวในการจัดซื้อสูง
4.2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.3 ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา
ภายใต้การดําเนินงานของ “บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด ” ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมีขอบเขตการ
ประกอบธุ รกิจหลักเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาในสาขาของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์
และอีจีวี รวม 47 สาขา และรวมไปถึงในส่วนของ เมเจอร์ โบว์ เมเจอร์ คาราโอเกะ บลูโอ ริทมึ แอนด์โบว์ และธุ รกิจต่างๆที่ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ ถือหุน้ อยู่ เช่น แคลิฟอเนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียล และสยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเม้น รวมถึงการให้บริการทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์และ
ให้บริการทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์จดั เป็ นช่องทางโฆษณาอีกช่องทางหนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นที่นิยมของบริษทั โฆษณาและบริษทั
เจ้าของสินค้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายที่กาํ หนดได้มากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อประเภทอื่นอย่างสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือ
แผ่นป้ ายโฆษณา ที่เป็ นการโฆษณาถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายในแนวกว้าง (Mass Advertising) ทัง้ นี้ธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์มมี ลู ค่า
ประมาณร้อยละ 6ของอุตสาหกรรมรวมก่อนหักส่วนลด เพิ่มขึ้นจากปี ท่ แี ลว้ ที่มมี ูลค่าเพียงร้อยละ 4.7 ของอุตสาหกรรมรวม ในขณะที่
บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุ รกิจโรงภาพยนตร์อยู่ท่ ีประมาณร้อยละ 805 โดยมีจาํ นวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการในศู นย์การค้า โรง
ภาพยนตร์ และ โบว์ล่ งิ ของบริษทั ฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ทัง้ สิ้นกว่า 30 ล ้านคน ส่งผลให้มศี กั ยภาพในการเติบโตและแข่งขันสูง
การให้บริการสื่อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ และภายในสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อยู่ภายใต้การดู แลและ
บริหารงานของเมเจอร์ ซีนีแอด โดยเป็ นลักษณะการจ้างบริหารและมีการแบ่งส่วนรายรับค่าโฆษณาระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์และเมเจอร์
ซีนีแอด

5

ที่มา : บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ อันได้แก่ Warner Brothers

United International Pictures และ Columbia Pictures

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

4.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.3.1.1 บริการสื่อโฆษณา (Media Provider)
ประกอบด้วยบริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads)
2. โฆษณาบนจอวีดโี อ (VDO Wall)
3. โฆษณาบนป้ ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri Vision) บนผนังหน้าโรงภาพยนตร์
4. โฆษณาบนจอ Plasma บริเวณจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
5. โฆษณาบน Menu Board ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่องดื่ม
6. โฆษณาบนจอ Plasma ณ บริเวณเคาน์เตอร์จาํ หน่ายเครื่องดื่ม
7. โฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Cut-out)
จากจํานวนรูปแบบโฆษณาทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น ทําให้โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) ใน 47 สาขารวม 354โรง
ภาพยนตร์ (รวมโฆษณาบนจอ IMAX) ของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวเี ป็ นสื่อที่นิยมและมียอดเงินโฆษณาสูงสุด ในอุตสาหกรรม
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ท่ บี ริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าสนใจเลือกและจัดสรรงบประมาณเพื่อลงโฆษณา นอกเหนือจากการลง
โฆษณาในสื่อยอดนิยมอย่างสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ทัง้ นี้เนื่องจากจุดเด่นของการลงโฆษณาในโรงภาพยนตร์สามารถคาดการณ์จาํ นวนของ
ผูร้ บั สื่อโฆษณาหรือผูบ้ ริโภคได้ค่อนข้างชัดเจน อีกทัง้ สามารถสื่อได้ตรงกับกลุม่ ลูกค้าที่ตอ้ งการ
4.3.1.2 การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Movie Promotion)
สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะของบริการ
1. การทํากิจกรรมร่วมกับบริษทั หนัง (Movie Co-promotion) โดยมีบริษทั เจ้าของสินค้าเข้าร่วมเป็ นผูส้ นับสนุนรายการค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
2. การทําโปรโมชัน่ ภาพยนตร์ (Film Promotion) เป็ นการทําโปรโมชัน่ นําเสนอภาพยนตร์ให้กบั ค่ายหนังอิสระ
4.3.1.3 การให้บริการทางการตลาด (Marketing Activity Services)
เป็ นการให้บริการกับบริษทั เจ้าของสินค้าทํากิจกรรมทางการตลาดกับกลุม่ เป้ าหมายที่กาํ หนด โดยกิจกรรมทางตลาดในแต่ละครัง้ จะ
จัดขึ้นภายในพื้นที่ของสาขาโรงภาพยนตร์
4.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
ในการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กลยุทธ์การตลาดจะเน้นการนําเสนอให้ลูกค้าบริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าเห็นว่าโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นแหล่งชุมนุ มของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีรสนิยมการใช้จ่ายซื้อสินค้าเพื่อความบันเทิงอย่างไม่จาํ กัด ฐานอายุ
ค่อนข้างกว้างตัง้ แต่วยั รุ่น วัยทํางานและกลุ่มที่มาเป็ นครอบครัว โดยกลุ่มที่มคี วามสมํา่ เสมอในการเข้ามาใช้บริการจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่น วัย
ทํางาน จากข้อมูลรายได้โรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ สามารถประเมินยอดจํานวนผูท้ ่ เี ข้ามาใช้บริการ (Visitor) ภายในสาขาทัง้ สิ้น 47 สาขาของ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ ในปี 2553 ได้ว่ามีจาํ นวนสูงถึงประมาณ 30 ลา้ นคนต่อปี ใน
จํานวนนี้อาจมีความถี่ในการเข้ามาใช้บริการมากน้อยต่างกันในแต่ละสาขา ทัง้ นี้จาํ นวนผูท้ ่ เี ข้ามาใช้บริการแต่ละสาขาจะแปรผันตามจํานวน
โรงภาพยนตร์ โบว์ล่ งิ และบริการอื่นๆ ในสาขา เช่นที่สาขารัชโยธินจะมีจาํ นวนผูเ้ ข้ามาชมหนาแน่นมากที่สุดประมาณ 2 ลา้ นคนต่อปี โดย
จํานวนผูม้ าใช้บริการจะหนาแน่นในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และช่วงปิ ดภาคเรียน สําหรับปี 2554 ด้วยจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นบริษทั ประเมิน
ว่าจะมีจาํ นวนผูท้ ่ เี ข้ามาใช้บริการภายในสาขาเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 30 ล ้านคนต่อปี
การจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด สามารถทําได้กบั ทุกพื้นที่สาขาของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี ี
อันได้แก่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริเวณลานโบว์ล่ งิ ห้องคาราโอเกะ พื้นที่ส่วนกลางในสาขา รวมทัง้ ลานภายนอกอาคาร
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือลูกค้าบริษทั โฆษณา (Media Agency) และลูกค้าทางตรง (Direct Client) คือบริษทั เจ้าของสินค้า ใน
สัดส่วนที่ใกล ้เคียงกัน
ค. การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
สําหรับลูกค้าบริษทั โฆษณา การเข้าถึงลูกค้าบริษทั ใช้วธิ ี Direct Approach
4.3.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ก. มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาด
จากข้อมูลของบริษทั เอซี นีลเซน (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ในปี 2553 มีมูลค่ารวม
ประมาณ 5,062 ลา้ นบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าก่อนหักส่วนลดให้กบั ลูกค้า คิดเป็ น 5.7% ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทัง้ หมด และมีการเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี ี มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือประมาณร้อยละ 806 ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมของ
บริษทั โฆษณาในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจวี ใี นด้านโอกาสการเข้าถึงกลุม่ ผูช้ มสูงสุดโดยเปรียบเทียบ
ข. แนวโน้มการแข่งขัน
เนื่องด้วยงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาของบริษทั โฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าที่มคี ่ อนข้างจํากัดในแต่ละปี ทําให้การจัดสรรงบ
โฆษณาแต่ละประเภทต้องมีการพิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ทําให้แนวโน้มการแข่งขัน น่าจะออกมาในรูปของ
แต่ละค่ายโรงภาพยนตร์หนั มาขยายสาขาและปรับปรุงโรงภาพยนตร์ให้มคี วามทันสมัยเพื่อเพิ่มความนิยม แต่ทงั้ นี้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้กา้ ว
รุดหน้าอย่างโดดเด่น และเหนือคู่แข่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ เนื่องจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ น Entertainment Complex และมีบริการที่
มากกว่าโรงภาพยนตร์ มีสนิ ค้าและบริการเพื่อความบันเทิงหลากหลายชนิด พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขา และมีพ้นื ที่
ภายในสาขาที่สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได้ ทําให้โอกาสในการสร้างและขยายฐานลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีลกั ษณะที่แน่นอน
และต่อเนื่องด้วยนโยบายการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทัง้ การขยายสาขาและปรับปรุงงานบริการที่สมํา่ เสมอโดยคํานึงถึงความต้องการและรสนิยม
ของลูกค้าเป็ นหลัก ทําให้โอกาสในการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เหนือกว่าคู่แข่งโดยเปรียบเทียบ
4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.3.3.1 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย
เป็ นการใช้ทรัพยากรเฉพาะที่มอี ยู่ในกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างรายได้เข้าบริษทั ฯ เช่น โรงภาพยนตร์ โบว์ล่ งิ
พื้นที่ภายในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รวมทัง้ ระบบ Internet Website: www.majorcineplex.com
4.3.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม
-ไม่ม-ี
4.4 ธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่า (Rental Space Business)
การประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่าของกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะเกิดขึ้นและขยายตัวควบคู่ไปกับการเปิ ดสาขาใหม่โดยการ
ให้บริการพื้นที่เช่ามีเป้ าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั บริการภายในสาขา โดยการคัดเลือกประเภทร้านค้าให้สอดคล ้องกับพฤติกรรม
การใช้จ่ายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็ นสําคัญ
4.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4.4.1.1 พื้นที่ให้เช่า
ในปัจจุบนั กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นเจ้าของ และบริหารพื้นที่เช่าใน 20 สาขา ไม่รวมที่สาขาปิ่ นเกล ้า โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ภายใน
สาขาจะถูกจัดสรรใช้ไปเพื่อกิจการภายในกลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการของโรงภาพยนตร์และโบว์ล่ งิ ส่วนที่เหลือจะ
เป็ นพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ให้เช่าเป็ นร้านค้าทัว่ ไป
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

4.4.1.2 รูปแบบสัญญาเช่า
พื้นที่ให้เช่าเปิ ดเป็ นร้านค้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือร้านค้าเช่าที่ทาํ สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และร้านค้าเช่า
ที่ทาํ สัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.67 และ 81.33 ตามลําดับ จากจํานวนพื้นที่ 44,007 ตารางเมตร ร้านค้า
ทัง้ หมด 166 ร้าน ไม่รวมร้านค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
4.4.1.3 บริการระบบสาธารณูปโภค
เป็ นบริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ โดยบริการจะครอบคลุมงานบริการหลักๆ เช่นการให้บริการแสงไฟ ไอเย็น และ
บริการพื้นที่ส่วนกลางเช่น ลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน บริการระบบป้ องกันอัคคีภยั บริการทําความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย และ
การให้บริการที่จอดรถภายในสาขา
4.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
4.4.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
เนื่องจากลักษณะเด่นของพื้นที่ให้เช่าอยู่ในสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นกลยุทธ์การขายในตัวที่ทาํ ให้การขายพื้นที่เป็ นไป
อย่างราบรื่นตลอดมาในทุกสาขา ทัง้ นี้เนื่องจากกลุม่ ลูกค้าและจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขาเป็ นประเด็นพิจารณาหลักที่เจ้าของ
ร้านค้าเลือกที่จะเปิ ดสาขาตามสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ข. ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าที่เช่าพื้นที่ภายในสาขา จะต้องเป็ นร้านค้าระดับแนวหน้าที่ได้รบั การพิจารณาว่ามีสนิ ค้าและบริการที่มเี อกลักษณ์และโดด
เด่นในประเภทนัน้ ๆ อีกทัง้ มีรูปแบบการตกแต่งร้านค้าที่สอดคลอ้ งกับรูปแบบของสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ท่ วี างแนวไว้ โดยร้านค้าส่วน
ใหญ่เป็ นพันธมิตรที่มคี วามสัมพันธ์กบั กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ต่อเนื่องมาตัง้ แต่สาขาแรกที่สุขมุ วิท และด้วยความสัมพันธ์อนั ดีทาํ ให้การให้
เช่าพื้นที่สาํ หรับสาขาใหม่ท่ จี ะเกิดขึ้นเป็ นไปอย่างราบรื่น ประกอบกับพื้นที่ของเมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่มมี ากเหมือนพลาซ่าอื่นๆ ด้วยการรักษา
ภาพลักษณ์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ไม่ม่งุ หวังทําธุ รกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็ นการรักษาสมดุลการใช้พ้นื ที่เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่าของอาคาร เพื่อเสริมศักยภาพของสินค้า จึงสามารถรักษาระดับ Occupancy Rate ได้เกือบทัง้ หมดทุกสาขา เนื่องจากเป็ นลูกค้าราย
เดิมที่ขยายสาขาไปพร้อมกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่น ร้านเค เอฟ ซี ร้านเอ็ม เค สุก้ ี ร้านแมคโดนัล ร้านแบลค แคนยอน และ
ร้านหนังสือดอกหญ้า เป็ นต้น
ค. ช่องทางการจําหน่ าย
กลุม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดําเนินการให้เช่าพื้นที่โดยผ่านทีมงานขายพื้นที่ เข้าเสนอรูปแบบ และจุดเด่นของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
โดยมีจาํ นวนลูกค้าและฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขาเป็ นจุดขายสําคัญ ประกอบกับภาพลักษณ์ท่ โี ดดเด่นตรงเป้ าหมายกลุม่ ผูม้ าใช้
บริการภายในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกของเจ้าของกิจการในการลงทุน
4.4.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะของ Entertainment Complex และรูปแบบสาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ด้วย
ประสบการณ์การเปิ ดสาขาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีบางสาขาที่ตงั้ อยู่ใกลก้ บั ศูนย์การค้าและบางสาขาตัง้ อยู่ในศูนย์การค้า ลูกค้าพื้นที่เช่าของกลุม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังคงให้ความเชื่อมัน่ ที่จะเปิ ดและขยายสาขาตามไปกับสาขาใหม่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภายใน
ศู นย์การค้าต่างๆ ในวันนี้ยงั ขาดแคลนและมีจาํ นวนไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงเริ่มเกิดการลงทุนศู นย์การค้าใหม่ข้ นึ ในเขตพื้นที่ต่างๆ ทัง้ ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
4.4.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม
-ไม่ม-ี
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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4.5 ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ถอื เป็ นอีกธุ รกิจหนึ่งที่ส่งเสริมธุ รกิจหลักของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในธุ รกิจ
ประเภทนี้ภายใต้บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือการนําเข้าภาพยนตร์เพื่อจัดจําหน่ายภายในโรงภาพยนตร์ และ
การจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดโี อ ได้แก่ วีซดี ี และดีวดี ี โดยเข้าซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์จากผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และ
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กนั ไป
3.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มของเครื่องเล่นวีซดี ี และดี
วีดีมรี าคาที่ถูกลง ทําให้ผูบ้ ริโภคมีกาํ ลังในการซื้อมากยิ่งขึ้น และจากภาพยนตร์ใหม่ท่ อี อกสู่ตลาดมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับโรง
ภาพยนตร์ในปัจจุบนั มีจาํ นวนจํากัดด้วยระยะเวลาในการฉายเพียง 52 สัปดาห์ต่อปี ทําให้บริษทั จัดจําหน่ายภาพยนตร์มกี ารแข่งขันกันสูง
ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลือกภาพยนตร์ท่ ีน่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะได้รบั ความนิยมเมื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ตลอดจนมีการวางแผน
การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าหันมาสนใจสะสมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบนั บริษทั ที่ทาํ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์มอี ยู่ 9 รายหลักคือ
1. บริษทั ซีวดี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั แมงป่ อง จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
4. บริษทั ไร้ทพ์ คิ เจอร์ จํากัด
5. บริษทั ไรท์ บียอน จํากัด
6. บริษทั แคทาลิสท์ อัลลาย แอนด์ ประเทศไทย จํากัด
7. บริษทั ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
8. บริษทั เจ-บิ๊คส์ ฟิ ลม์ จํากัด
9. บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด
ผลกระทบทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ยงั คงเป็ นปัญหาที่มมี าอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั เนื่องจากมีการลักลอบวาง
จําหน่ายอย่างแพร่หลาย และราคาตํ่ากว่าราคาขายของภาพยนตร์ลขิ สิทธิ์มาก ซึ่งรัฐบาลได้มนี โยบายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่าง
เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ ในส่วนของบริษทั จัดจําหน่ ายภาพยนตร์จึงพยายามคัดเลือกสินค้าที่มคี ุณภาพและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าให้มากที่สุด
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5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลู ค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
5.1 สิทธิการเช่าที่ดิน
มูลค่าตามบัญชี
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
สุขมุ วิท
เช่าระยะเวลา 28 ปี สิ้นสุดปี 2567
-ไม่ม-ี
โอนสิทธิการเช่าที่ดนิ เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงิน
กูข้ องบริษทั เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด และ
บริษทั ซึ่งปัจจุบนั บริษทั ได้ชาํ ระเงินกูค้ รบทัง้
จํ า นวนแล ว้ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ยัง มิ ไ ด้
ดํา เนิ น การไถ่ ถ อนหลัก ประกัน จากสถาบัน
เช่าระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567
14.25
การเงิน

5.2 อาคาร
สาขา

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

สุขมุ วิท

เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ ี

รัชโยธิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

รังสิต

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
178.10
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
เป็ นหลักประกันร่วมกับสิทธิการเช่าที่ดนิ ตาม
(5.1)
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

5.3 สิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคาร
สาขา
รามคําแหง
เชียงใหม่
ปิ่ นเกล ้า

พระราม 3

ลักษณะกรรมสิทธิ
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน สิ้นสุดปี
2560
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุด 8 มีนาคม
2554
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2560
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2573
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
56.32
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี
เป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษทั

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

ลักษณะกรรมสิทธิ

บางนา

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555
(โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2556
(โบว์ล่ งิ )
บางกะปิ
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 24 ปี สิ้นสุดปี 2568(โรง
ภาพยนตร์)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 2565
(โบว์ล่ งิ )
เสรีเซ็นเตอร์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 21 ปี สิ้นสุดปี 2556
พระราม 2
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2555
นครสวรรค์ เช่าพื้นที่ระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดปี 2556
อุดรธานี
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561
(โรงภาพยนตร์)
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561
(โบว์ล่ งิ )
นนทบุรี
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2561
ฉะเชิงเทรา เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2571
ทองหล่อ
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2567
เมโทรโพลิส เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี ส้นิ สุดปี 2565
อุบลราชธานี เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2568
สยาม
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2574
พารากอน
หัวหิน
สมุย
แจ้งวัฒนะ
พิษณุโลก
เอสพละนาด
พัทยา
ชลบุรี
กระบี่
ศาลายา
อยุธยา
เพชรบูรณ์
บิ๊กซี นวนคร

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2564
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2574
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2570
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2570
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
7.76
-ไม่ม-ี
122.50
7.54
265.85

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
โอนสิทธิการเช่าที่ดนิ เพื่อเป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษทั กับธนาคาร กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
102.95
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
-ไม่ม-ี

เช่าพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดปี 2571
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566
เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 2581

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
32.19

สาขา
โลตัส
นวนคร
ธัญบุรี
ราชบุรี
ศรีนครินทร์
สํานักงาน
ใหญ่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิทธิ

ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

5.4 อุปกรณ์
5.4.1 อุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์
อุปกรณ์ท่ ใี ช้ในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์ประกอบด้วย โครงสร้างของโรงภาพยนตร์ งานตกแต่ง งานเก้าอี้ งานสเต
เดียมยกระดับพื้น งานระบบเสียง เครื่องฉาย งานโครงจอ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงภาพยนตร์ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553
รวมจํานวนทัง้ สิ้น 2,648.24 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
สุขมุ วิท
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
รัชโยธิน
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
รังสิต
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
รามคําแหง
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
เชียงใหม่
เจ้าของ / เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์
-ไม่ม-ี
ปิ่ นเกล ้า
เช่าระยะยาว / ผูใ้ ห้เช่า
-ไม่ม-ี
พระราม 3
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
บางนา
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
บางกะปิ
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
เสรีเซ็นเตอร์
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
พระราม 2
เจ้าของ/ บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
นครสวรรค์
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
อุดรธานี
เจ้าของ/อุดรไฟว์สตาร์
-ไม่ม-ี
นนทบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ฉะเชิงเทรา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

บางแค

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ซีคอน

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

รังสิต

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ลาดพร้าว

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ

ภาระผูกพัน

เมโทรโพลิส

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

ปิ่ นเกล ้า

เจ้าของ/ อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

แกรนด์ อีจวี ี

เจ้าของ/อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั

-ไม่ม-ี

สําโรง

เจ้าของ/อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั

-ไม่ม-ี

ศรีราชา

เจ้าของ/อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั

-ไม่ม-ี

โคราช

เจ้าของ/อีจวี ี ไฟว์สตาร์

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เจ้าของ / อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

-ไม่ม-ี

อุบลราชธานี

เช่าระยะยาว / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เพชรเกษม

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สยามพารากอน

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

หัวหิน

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

สมุย

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

พิษณุโลก

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

แจ้งวัฒนะ

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

เอสพละนาด

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

พัทยา

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

ชลบุรี

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

กระบี่

เจ้าของ / บริษทั ฯ

-ไม่ม-ี

แฟชัน่ ไอส์แลนด์
อ้อมใหญ่

ศาลายา
อยุธยา
เพชรบูรณ์
บิ๊กซี นวนคร
โลตัส นวนคร

เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 25 ม.ค. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 28 ก.พ. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 25 เม.ย. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 04 ส.ค. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 11 ก.ย. 2551)

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขา
ธัญบุรี
ราชบุรี
ศรีนครินทร์

ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 08 ส.ค. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 30 ก.ย. 2551)
เจ้าของ / บริษทั ฯ
(เปิ ดบริการ 28 พ.ย. 2551)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
ภาระผูกพัน
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

5.4.2 อุปกรณ์โบว์ล่ งิ
อุปกรณ์ท่ ใี ช้ในการดําเนินงานกิจการโบว์ล่ งิ ประกอบด้วย อุปกรณ์โบว์ล่ งิ และเครื่องตกแต่ง มีมลู ค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม
2553 รวมจํานวน 672.78 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
สุขมุ วิท
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
รัชโยธิน
เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
รังสิต
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
เสรีเซ็นเตอร์
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
พระราม 2
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
พระราม 3
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
นครสวรรค์
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
อุดรธานี
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
แฟชัน่ ไอส์แลนด์
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
อ้อมใหญ่
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
เพชรเกษม
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
สยามพารากอน
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
หัวหิน
เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
สมุย
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
พิษณุโลก
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
แจ้งวัฒนะ
เจ้าของ /เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
เอสพละนาด
เจ้าของ /บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
สําโรง
เจ้าของ / อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั
-ไม่ม-ี
ลาดพร้าว
เจ้าของ / เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
-ไม่ม-ี
พัทยา
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
ชลบุรี
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
เจ้าของ / บริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
อยุธยา
(เปิ ดบริการ 28 ก.พ. 2551)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

5.5 งานระบบสาธารณู ปโภค
งานระบบสาธารณู ป โภครวมถึ ง งานระบบลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อน และอาคารที่ จอดรถด้ว ย มี มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ณ
31 ธันวาคม 2553 รวมจํานวน 5.75 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา
ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถ้ อื กรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
สุขมุ วิท
เจ้าของ / เมเจอร์ เซอร์วสิ
-ไม่ม-ี
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
สาระสําคัญของสัญญาเช่าที่ ดิน
สาขาสุขมุ วิท
ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า
: นางสุภา โพธิรตั นังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรตั นังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, นาง
อรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุตภิ ทั ร โพธิรตั นังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์, และนางกัณณิกา
วิโรจน์วธั น์
ผูเ้ ช่า
: เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี
วันที่ทาํ สัญญา
: 19 เมษายน 2539
ระยะเวลาสัญญาเช่า
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถนุ ายน 2539
รายละเอียดที่ดนิ เช่า
: โฉนดเลขที่ 9777 เลขที่ดนิ 1277 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร่
หมายเหตุ
: สิ่งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผูใ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ก็ตาม
ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่า
: นางสุภา โพธิรตั นังกูล (ผูท้ รงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรตั นังกูร,
นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, นางอรวรรณ เที่ยงธรรม, นายชุตภิ ทั ร โพธิรตั นังกูร, นาง
กัณณิกา วิโรจน์วธั น์ และ นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ์
ผูเ้ ช่า
: เมเจอร์ พรอพเพอร์ต้ ี
วันที่ทาํ สัญญา
: 19 เมษายน 2539
ระยะเวลาสัญญาเช่า
: 28 ปี นับจากวันที่ 5 มิถนุ ายน 2539
รายละเอียดที่ดนิ เช่า
: โฉนดเลขที่ 9776 เลขที่ดนิ 1278 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร่
หมายเหตุ
: สิ่งปลูกสร้างอาคารจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผูใ้ ห้เช่าเมื่อสัญญานี้เลิกกันไปไม่วา่ ด้วยเหตุใด
สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
บริษทั ฯ
26 มิถนุ ายน 2550
30 ปี และมีคาํ มัน่ ต่อสัญญาอีก 30 ปี
10,969.84 ตรม.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

สาขารัชโยธิน (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
: บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
: 26 มิถนุ ายน 2550
: 30 ปี และมีคาํ มัน่ ต่อสัญญาอีก 30 ปี
: 4,651.61 ตรม.

สาขารังสิต (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
บริษทั ฯ
26 มิถนุ ายน 2550
30 ปี และมีคาํ มัน่ ต่อสัญญาต่ออีก 30 ปี
8,476.89 ตรม.

สาขารังสิต (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่ทาํ สัญญา
ระยะเวลาสัญญาเช่า
เนื้อที่

:
:
:
:
:

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จํากัด
26 มิถนุ ายน 2550
30 ปี และมีคาํ มัน่ ต่อสัญญาต่ออีก 30 ปี
3,921.83 ตรม.

สาขารามคําแหง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า
หมายเหตุ
สาขาเชียงใหม่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า

: บริษทั เดอะมอลล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
บริษทั ฯ
: 1 ธันวาคม 2545
: ชัน้ 2 ของอาคารเดอะ มอลล์ 4 รามคําแหง
เลขที่ 1911 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: 7,852 ตรม.
17.9 ปี
: บริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นผูเ้ ช่าพื้นที่แทนเมเจอร์ ซีนีมา่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2545

:
:
:
:
:

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
บจ. เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์
9 มีนาคม 2544
ชัน้ 4 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่
5,180 ตรม.
10 ปี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

สาขาปิ่ นเกล ้า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
ระยะเวลาสัญญาเช่า
สาขาปิ่ นเกล ้า ฉบับที่ 1
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่เช่า
วันที่เริ่มสัญญา
ระยะเวลา

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม

: หจก. เวล เอนเตอร์เทนเมนท์ (ถือหุน้ โดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซ่ งึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คุณจําเริญ ไม่มสี ่วนได้เสียในบริษทั ฯ )
: บริษทั ฯ
: 1 กุมภาพันธ์ 2545
: บริเวณชัน้ ที่ 2,3,4 อาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่ นเกล ้า
ตัง้ อยู่เลขที่ 554 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
: 7,000 ตรม.
15 ปี

: บริษทั เวล ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ์ บิดาคุณวิชา
พูลวรลักษณ์ซ่ งึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คุณจําเริญ ไม่มสี ่วนได้เสียใน
บริษทั ฯ )
: บริษทั ฯ
: อุปกรณ์ทงั้ หมดในโรงภาพยนตร์ จํานวน 8 โรง
: 28 มกราคม 2545
: 15 ปี นบั จาก 1 กุมภาพันธ์ 2545

ฉบับที่ 2
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า
ที่ตงั้
เนื้อที่
วันที่เริ่มสัญญา
ระยะเวลา
สาขาพระราม 3 (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

: บริษทั เพชรปิ่ นเกล ้า จํากัด (ถือหุน้ โดยคุณสมเวียง พูลวรลักษณ์ มารดา คุณ
วิชา พูลวรลักษณ์ซ่ งึ เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ นี้คุณสมเวียง ไม่มสี ่วนได้เสียใน
บริษทั ฯ )
: บริษทั ฯ
: ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.
: 5,000 ตรม.
: 1 มกราคม 2548
: 25 ปี นับจาก จากวันให้เปิ ดบริการ

: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริษทั ฯ
: 10 ปี / 1 พฤษภาคม 2545
: ชัน้ 7-8 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
: 6,530 ตร.ม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม
สาขาพระราม 3 (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขาบางนา (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาบางนา (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

: กองทุนรวมธุรกิจไทย 1
บริษทั ฯ
: 10 ปี /29 พฤษภาคม 2546
: ชัน้ 7 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
: 2,584.18 ตร.ม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม

: บริษทั เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จํากัด
บริษทั ฯ
: 10 ปี / 27 กรกฎาคม 2545
: ชัน้ 6 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิต้ ี บางนา
: 6,000 ตรม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม
: บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บจ.เมเจอร์ โบว์ กรุป้
: 10 ปี / 25 ธันวาคม 2547
: ชัน้ 6 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล ซิต้ ี บางนา
: 2,181.41 ตรม.
: ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม

สาขาบางกะปิ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

: บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
บริษทั ฯ
: 24 ปี / 4 ตุลาคม 2545
: ชัน้ 3 ของอาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ
: 6,685 ตรม.

สาขาบางกะปิ (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

: บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด
: บจ.เมเจอร์ โบว์ กรุป้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

: 21 ปี / 15 ตุลาคม 2547
: ชัน้ 3 ของอาคารเทสโก้ โลตัส
: 1,920.45 ตรม.

สาขาเสรีเซ็นเตอร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโรภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ล่ งิ ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

: บริษทั เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
: 21 ปี / 7 พฤศจิกายน 2545
: ชัน้ 3 ของอาคารเดอะเสรีเซ็นเตอร์
: 6,000 ตรม.

สาขาพระราม 2
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

สาขาพระราม 2 (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

เนื้อที่
หมายเหตุ

สาขานครสวรรค์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริษทั ฯ
10 ปี / 5 ธันวาคม 2545
ชัน้ 4 ของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
5,651.83 ตรม.
ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปี ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
บริษทั ฯ
10 ปี / เริ่ม 11 ธันวาคม 2545
ชัน้ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เลขที่ 128 หมู6่ ถ.พระรามที่2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
: 2,893.32 ตารางเมตร
: เมื่อครบ 10 ปี ต่อสัญญาได้อกี 5 ปี โดยต้องมี หนังสือแจ้งต่ออายุสญั ญาไม่นอ้ ยกว่า 3
เดือนก่อนสัญญาจะครบกําหนด

:
:
:
:
:
:

บจก. นิภาพรพัฒน์
บริษทั ฯ
10 ปี / 1 กรกฎาคม 2546
อาคารวิถเี ทพ พลาซ่า
6,952 ตารางเมตร
เมื่อครบ 10 ปี ต่อสัญญาได้อกี 5 ปี โดยต้องมี หนังสือแจ้งต่ออายุสญั ญาไม่นอ้ ยกว่า 3

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เดือนก่อนสัญญาจะครบกําหนด
สาขาอุดรธานี (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาอุดรธานี (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขานนทบุรี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาฉะเชิงเทรา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาทองหล่อ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาบางแค
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:
:

บจก. เจริญศรีอาเขต
บจก.อุดรไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์
15 ปี / 19 ธันวาคม 2546
ชัน้ 5 อาคารเจริญศรี อาเขต
8,808 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจก. เจริญศรีอาเขต
บริษทั ฯ
15 ปี / 1 ตุลาคม 2547
ชัน้ 5 อาคารเจริญศรี อาเขต
2,550 ตารางเมตร
:
:
:
:
:
:

บจก.กรุงสยามเซ็นเตอร์ววิ
บริษทั ฯ
15 ปี / 14 สิงหาคม 2546
ชัน้ 4, 6 อาคารริเวอร์ พลาซ่า
8,927 ตารางเมตร
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนครบ
กําหนดอายุสญั ญาเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าจะมีการต่ออายุสญั ญาเช่า
ออกไปอีก 5 ปี

:
:
:
:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริษทั ฯ
25 ปี / 10 มิถนุ ายน 2547
9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6,325 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจก.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริษทั ฯ
20 ปี / 1 กันยายน 2547
323 ซ.สุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ
834 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจ. วัฒนาวนา
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
27 ปี / 31 พฤษภาคม 2537
ชัน้ 4 ฟิ วเจอร์พาร์ค บางแค

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เนื้อที่

: 5,009 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
30 ปี / 7 กันยายน 2537
ชัน้ 4 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
8,600 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขา ลาดพร้าว
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาปิ่ นเกล ้า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:

บจ. รังสิตพลาซ่า
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
27 ปี / 1 มิถนุ ายน 2538
ชัน้ 3 ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
7,391.99 ตารางเมตร

:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บจ. เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ เอ็กซิบชิ น่ั
3 ปี / 1 กันยายน 2548
ชัน้ 5 เซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
6,618.20 ตารางเมตร
- ผูใ้ ห้เช่าจะให้ต่ออายุสญั ญาเช่าโดยสามารถขยายออกไปอีก 3 ปี โดยจะมีการ
พิจารณาเงื่อนไขใหม่อกี ครัง้

:
:
:
:
:
:

บจ. อิมพีเรียล พลาซ่า
บจ. อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั
20 ปี / 9 พฤษภาคม 2548
ชัน้ 5 อิมพีเรียล สําโรง
ประมาณ 9,999 ตารางเมตร
- ปี 2550 ปรับปรุงพื้นที่และขยายพื้นที่ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ าใช้บริการมากขึ้น จาก 1,857 ตารางเมตร เป็ น 9,999 ตารางเมตร

สาขาซีคอน

สาขารังสิต

สาขาสําโรง
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาศรีราชา
ผูใ้ ห้เช่า

: บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

บจ.ราชดําริ พลาซ่า
บจ. อีจวี ี เอ็กซิบชิ น่ั
20 ปี / 26 ธันวาคม 2545
ชัน้ 5 บิ๊กซี ราชดําริ
18,500 ตารางเมตร

:
:
:
:
:

บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท์
บริษทั ฯ
10 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการโรงภาพยนตร์ (เปิ ด 4 เมษายน 2548)
ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูท่ ่ ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 7,924.75 ตารางเมตร

สาขาโคราช
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาเมโทรโพลิส
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์
(โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

สาขาอ้อมใหญ่ (โรงภาพยนตร์)
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

:
:
:
:

บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท์
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
10 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 30 เมษายน 2548)
ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 5/5-6 หมูท่ ่ ี 7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 2,206.77 ตารางเมตร

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ.อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 22 เมษายน 2548)
17/17 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73160
: 3,381.35 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาอ้อมใหญ่ (โบว์ล่ งิ )
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขา
อุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาเพชรเกษม
ผูใ้ ห้เช่า
ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ธุรกิจโบว์ล่ งิ
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาสยามพารากอน
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ล่ งิ

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

:
:
:
:

บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บจ.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 24 มีนาคม 2548)
17/17 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73160
: 2,206.77 ตารางเมตร

:
:
:
:

บจก.เรืองรังษีอบุ ล 2003
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
20 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 6 สิงหาคม 2548
พื้นที่ชนั้ 3 อาคารศูนย์การค้า SK SHOPPING PARK เลขที่ 105 ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: 2,520 ตารางเมตร

:
:
:
:
:
:

บจก. เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
30 ปี / 1 กันยายน 2548
สยามฟิ วเจอร์ทาวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.เพชรเกษม บางแค กรุเทพฯ
5,973 ตารางเมตร

เนื้อที่

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

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า– ธุรกิจโรงภาพยนตร์

: บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
: บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:
:
:

สาขาหัวหิน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ล่ งิ
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

: บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
: 15 ปี / 18 กุมภาพันธ์ 2549
: เลขที่ 234/1 อาคารศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ชัน้ ที่ 3 ถ.เพชรเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
: 3,967 ตารางเมตร

สาขาสมุย
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า– ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ผูเ้ ช่า – ธุรกิจโบว์ล่ งิ
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาแจ้งวัฒนะ
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาพิษณุโลก
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ
สาขาเอสพละนาด
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
บจก.เมเจอร์ โบว์ล กรุป้
15 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 3 พฤษภาคม 2549)
เลขที่ 1/7 หมูท่ ่ ี 6 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3,761 ตารางเมตร

:
:
:
:

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ดเี วลอปเมนท์
บริษทั ฯ
15 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เลขที่ 104/42 หมู่ท่ ี 1 อาคารดิเอฟเวอร์นิว ชัน้ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
: ประมาณ 5,020 ตารางเมตร
: ธุรกิจโบว์ล่ งิ เปิ ดดําเนินการ 28 สิงหาคม 2549 (ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เปิ ดดําเนินการปี
2550)
:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เลขที่ 909 หมูท่ ่ ี 3 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
: ประมาณ 3,680 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 14 กันยายน 2549, ธุรกิจโบว์ล่ งิ เปิ ด
ดําเนินการ 10 กรกฎาคม 2550

:
:
:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี
บริษทั ฯ
25 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เลขที่ 99 อาคารเอสพละนาด ชัน้ 2-5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ
: ประมาณ 11,374 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 14 ธันวาคม 2549 ธุรกิจโบว์ล่ งิ และไอซ์สเก็ตเปิ ด

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ดําเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2550
สาขาพัทยา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

บจ.สยามฟิ วเจอร์พร็อพเพอร์ต้ ี
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เลขที่ 399/9 ชัน้ 2-4 อาคารดิอเวนิวพัทยา หมูท่ ่ ี 10 ต.หนองปื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
7,145 ตารางเมตร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 9 สิงหาคม 2550 ธุรกิจโบว์ล่ งิ เปิ ดดําเนินการ 11
สิงหาคม 2550

สาขาชลบุรี

เนื้อที่
หมายเหตุ

บจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ
เลขที่ 49/1 หมู่ท่ ี 3ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี
: 5,634.12 ตารางเมตร
: ธุรกิจโรงภาพยนตร์เปิ ดดําเนินการ 11 ตุลาคม 2550 ธุรกิจโบว์ล่ งิ เปิ ด ดําเนินการ
20 ตุลาคม 2550

สาขากระบี่
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

:
:
:
:
:

สาขาศาลายา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 5 ธันวาคม 2550)
เลขที่ 191 หมูท่ ่ ี 12 ต.กระบี่นอ้ ย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ประมาณ 3,200 ตารางเมตร

เนื้อที่

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 25 มกราคม 2551)
เลขที่ 99/14 หมูท่ ่ ี 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ชัน้ ที่ 1 ต.บางเตย อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
: ประมาณ 3,200 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

สาขาอยุธยา
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / โดยนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดดําเนินการ (เปิ ด 28 กุมภาพันธ์ 2551)
เลขที่ 80 หมูท่ ่ ี 2 อาคารศูนย์การค้า สาขาอยุธยา ชัน้ ที่ 2 ต.บ้านกรด

อ.บางปะ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เนื้อที่
สาขาเพชรบูรณ์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาบิ๊กซีนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่
สาขาโลตัสนวนคร
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

อิน จ.พระนครศรีอยุธยา
: 4,790 ตารางเมตร
:
:
:
:

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

:
:
:
:

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 04 สิงหาคม 2551
เลขที่ 98/196 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
: 2,980 ตารางเมตร
:
:
:
:

เนื้อที่

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 11 กันยายน 2551
เลขที่ 98/103 อาคารเทสโก้โลตัส ชัน้ ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
: 3,600 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

สาขาธัญบุรี

เนื้อที่

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
บริษทั ฯ
20 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 08 สิงหาคม 2551
เลขที่ 158/17 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 2 ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
: 3,285 ตารางเมตร

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้

:
:
:
:

สาขาราชบุรี

เนื้อที่

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 30 กันยายน 2551
เลขที่ 110 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ ง ชัน้ ที่ 1 ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
: 3,050 ตารางเมตร

อ.

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

สาขาศรีนครินทร์
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
อายุ/วันที่เริ่มสัญญา
ที่ตงั้
เนื้อที่

:
:
:
:

5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม (Tesco Lotus)
บริษทั ฯ
15 ปี / เริ่มตัง้ แต่ 28 พฤศจิกายน 2551
เลขที่ 9 อาคารเทสโก้โลตัส ชัน้ ที่ 2 ต.บางเมืองใหม่
อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
: 3,393 ตารางเมตร

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี -

รับรองความถูกต้อง ____________________________

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

7. โครงสร้างเงินทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1

หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนที่เรียกชําระแลว้ 881,897,219 ลา้ นบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 881,897,219 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 5 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท ตาม
มติท่ ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ตามมติท่ ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 6/2550 บริษทั ได้รบั อนุมตั ิให้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ ีจะซื้อหุน้ สามัญ ระบุช่ ือผู ถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ จํานวน 13 ลา้ นหน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 1.48 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายแลว้
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP-W3) โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญที่ราคา 16.77
บาท ซึ่งเป็ นราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษทั เฉลี่ย 15 วันทําการ หลังวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 6/2550
วันที่ 2 เมษายน 2550 บวก 1 บาท (ก่อนกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ) และมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาการใช้
สิทธิแปลงสภาพ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ร้อยละ 30

เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3 เดือน
นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน
ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30

เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3 เดือน
นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน
ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

ส่วนที่ 3 ร้อยละ 40

เริ่มใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และสามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทุกๆ 3 เดือน
นับจากวันดังกล่าว ซึ่งคือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน
ของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ในวันที่15 พฤศจิกายน 2555

กรณีท่ วี นั กําหนดใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไปเว้นแต่ในกรณีท่ วี นั กําหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับ
วันหยุดทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนวันกําหนดใช้สทิ ธินนั้
ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถสะสมหรือเลื่อนการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ตามข้างต้น
ออกไปได้ถงึ 5 ปี นบั จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินนั้
ในกรณีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทาํ ให้เกิดเศษหุน้ ที่ไม่ถงึ จํานวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุน้ (Board Lot) บน
กระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปดั รวมไปใช้สทิ ธิในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีท่ กี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทาํ ให้เกิดเศษหุน้ ที่ไม่ถงึ จํานวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุน้ (Board Lot) บน
กระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปดั รวมไปใช้สทิ ธิในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เพื่อ
(1) การแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซื้อหุน้ สามัญเพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
(ESOP-W3) จํานวน 13,000,000 หุน้
(2) ในกรณีท่ มี หี นุ ้ สามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะจัดสรรแก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP-W3) ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ ่อไป
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ผลการปรับสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2551 ตามมติท่ ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2551 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ จ ที่ระบุถงึ กรณีท่ ี
บริษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ใดๆ บริษทั จึงได้พจิ ารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สทิ ธิเดิม
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่
อัตราการใช้สทิ ธิเดิม
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่

ESOP-W3
16.77 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
16.447 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
1 หุน้ สามัญต่อหน่วย
1.020 หุน้ สามัญต่อหน่วย

ผลการใช้สทิ ธิ ESOP W-3
ในปี 2553 ไม่มกี รรมการและพนักงานซึ่งได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซื้อหุน้ (ESOP – W3) ใช้ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญแต่อย่างใด
7.2

โครงการซื้อหุน้ คืน
ตามมติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้อนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพื่อบริหารการเงิน เพื่อ
สะท้อนมูลค่าหุน้ ที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหุน้ ของบริษทั ในตลาดฯ ปัจจุบนั มีราคาตํา่ กว่ามูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้ยงั ช่วยให้หนุ ้ มีสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันยังเป็ นการบริหารทางการเงินของบริษทั ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุน้ คืน จํานวนไม่เกิน 650 ล ้านบาท
• จํานวนหุน้ ที่จะซื้อคืน จํานวนไม่เกิน 88 ล ้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท จํานวนหุน้ ที่จะซื้อคืนคิดเป็ นร้อยละ 9.98
ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล ้วทัง้ หมด โดยมีระยะเวลาการซื้อคืน ตัง้ แต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ถึง 28 มิถนุ ายน 2552
• วิธกี ารในการซื้อหุน้ คืน ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ราคาซื้อคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้านัน้
ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน จะส่งผลให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั เงินปันผลต่อหุน้ สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ ที่บริษทั ซื้อคืนจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงิน
ปันผล และจะทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ สูงขึ้นด้วย
ผลการซื้อหุน้ คืนเพื่อการบริหารทางการเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
จํานวนรวมของหุน้ ที่ซ้ อื คืนในโครงการ ทัง้ สิ้น 40,907,700 หุน้ คิดเป็ น 4.64% ของทุนที่ชาํ ระแลว้ มูลค่ารวม 267,920,095
บาท

การจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ อื หุน้ คืน
ตามมติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้อนุ มตั ิการจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ อื หุน้ คืนโดยมี
รายละเอียดดังนี้
• จํานวนหุน้ ที่จะจําหน่ายคืน 40,907,700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.64 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แลว้ ทัง้ หมด
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• วิธกี ารในการจําหน่ายหุน้ ที่ซ้อื คืน – ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กําหนดระยะเวลาในการขายหุน้ ที่ซ้อื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2555 (ภายหลัง 6 เดือน นับ
แต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
• บริษทั จะใช้หลักเกณฑ์การจําหน่ายหุน้ ราคาตามตลาด ทัง้ นี้จะต้องไม่ตา่ํ กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขาย
ล่าสุด
7.3 ผูถ้ อื หุน้
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี้
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละ

วิชา พูลวรลักษณ์

323,840,100

36.72%

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด

67,807,025

7.68%

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (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%

ภารดี พูลวรลักษณ์

30,470,436

3.45%

ทวีฉตั ร จุฬางกูร

28,820,000

3.26%

TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN

9,976,450

1.13%

โสรัตน์ วณิชวรากิจ

8,550,000

0.96%

*

7.4

บริษทั เหล่านี้ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มพูลวรลักษณ์หรือมีความ
เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
8. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการอนุ กรรมการ
ทัง้ หมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มีดงั นี้.(1) คณะกรรมการบริษทั
คํานิ ยาม
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มตี าํ แหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานประจําของ
บริษทั ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู ม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั และเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผู ท้ ่ ี
เกี่ยวข้อง สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มคี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั หมายถึง กรรมการที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจํา มีอาํ นาจในการจัดการ และมี
อํานาจในการลงนามผูกพันกับบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 คน รวมเป็ นคณะกรรมการบริษทั จํานวน 11 คน เห็นว่าเป็ นองค์ประกอบที่มคี วาม
เหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารมีสดั ส่วนร้อยละ 45 เป็ นผูท้ ่ มี คี วามรูค้ วามสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง
และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทัง้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 55 เป็ นผูท้ ่ มี คี วามรอบรูใ้ นด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงินการธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย
และความรูท้ างธุรกิจด้านอื่นๆ ทําให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสิ่งสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 11 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
6. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

% ถือหุน้

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

36.72%
0.89%
3.46%
0.14%
0.47%
-

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล
9. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
10. นายนฤนาท รัตนะกนก
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กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

0.08%
0.02%
-

11. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ
-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั
คือ “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทั ”
• อํานาจของคณะกรรมการบริษทั
1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
2. กรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
4. กรรมการที่มสี ่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรื่องนัน้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกําไรสมควรพอที่จะทํา
เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่าต้องได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการจะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อาทิเช่น การพิจารณาและอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงิน
กําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ทัง้ หมด หรือบางส่วนและกําหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น การซื้อหรือรับ
โอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
• หน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าในกรณีท่ กี รรมการมีส่วนได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ
ที่บริษทั ทําขึ้นระหว่างรอบปี บญั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจาํ นวนทัง้ หมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบ
ปี บญั ชี
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ช้ ขี าดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บญั ชี
ของบริษทั
5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้าง
หุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
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ทัง้ นี้ ในกรณีท่ กี ารดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยบริษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการท่านนัน้ ไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
(2) กรรมการอิสระ
คํานิ ยาม
กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง กรรมการที่มคี ุณสมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถอื โดยผูท้ ่ เี กี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็ นผูม้ อี าํ นาจควบคุมรวมถึงอํานาจในการลงนามผูกพันบริษทั ไม่เป็ นผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานประจําของบริษทั หรือเป็ นที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ปัจจุบนั และในช่วง 3 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรส
ของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย และเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี าํ นาจควบคุม
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. ไม่เป็ นการได้รบั แต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่
6. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถทําหน้าที่คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มคี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของ
บริษทั ได้
โดยกรรมการอิสระทําหน้าที่พจิ ารณาด้วยดุลพินิจที่เป็ นอิสระ เพื่อให้นโยบาย แผนการดําเนินงาน และการบริหารงานของ
บริษทั ให้ถกู ต้อง เหมาะสม และสอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั มติท่ ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกฎหมายที่เกียวข้อง เพื่อ
เป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ให้มคี วามเท่าเทียมกัน
อนึ่ง การกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดังกล่าว ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเคร่งครัดมากกว่าที่กาํ หนดโดยสํานักงาน
ก.ล.ต.
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษทั มีหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ ่ มี คี วามสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ ยังเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้ มีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการ และขอเชิญท่านเหล่านัน้ เข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ซึ่งบริษทั เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู ้ ความสามารถ ให้
ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีม ติ ใ ห้แ ก้ไ ขคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการตรวจสอบให้มีค วามสอดคล อ้ งและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศใช้ พร้อมทัง้ ปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มี
ความสอดคล ้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คํานิ ยาม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศของสํานักงาน
ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทัง้ การทําหน้าที่อ่ นื ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัตติ ามนิยามที่บริษทั กําหนดขึ้น และเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายชัย จรุงธนาภิบาล เป็ นผูท้ ่ มี ี
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทําหน้าที่ใน
การสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็ นอย่างดี จึงมีมติแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิ ดเผย
ประวัติของนายชัย จรุงธนาภิบาล ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้นาํ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2552 ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล ้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษทั มี 3 คน ดังนี้

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

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษทั
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 2
ครัง้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ กี ารดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี)
ตามประกาศสํานักงานก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้พจิ ารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(4) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 4 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นายวิชา พูลวรลักษณ์
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
นางภารดี พูลวรลักษณ์
นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
ปฏิบตั งิ านและดําเนินกิจการของบริษทั ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
2.
ปฏิบตั งิ านและดําเนินกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกรรมการบริษทั
3.
ปฏิบตั ติ ามมติท่ ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
4.
มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการกูห้ รือให้กูย้ มื เงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็ นผูค้ าํ้ ประกัน
หรือการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ทัง้ นี้
ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล ้านบาท หรือจํานวนเทียบเท่า
5.
มีอาํ นาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษทั ในตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
6.
มีอาํ นาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
7.
จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษทั
8.
กําหนดแผนธุ รกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุ มตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุ รกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล ้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการ
ที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อให้พจิ ารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับ หรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คํานิ ยาม
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั หมายถึง ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ ป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใส
และเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมทัง้ การทําหน้าที่อ่ นื ในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนของบริษทั ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ น
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า กรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษทั กําหนดขึ้น และ
เป็ นไปหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดที ่ กี าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นว่านายชัย จรุงธ
นาภิบาล ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ่ มี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
จึงได้มมี ติแต่งตัง้ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 4
คน มีวาระการดํารงตําแหน่วคราวละ 3 ปี ดังนี้

ชื่อ
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
3. นายนฤนาท รัตนะกนก
4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ล ้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษทั
4. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
หน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั , คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ล ้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั , คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั
ในแต่ละปี
3. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบต่อ
คณะกรรมการบริษทั
4. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
(6) เลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ิยะ (Group Chief Finance Officer) ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การบริษทั ในการให้
คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ ประสานงานและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษทั
1. ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษทั และสอดคลอ้ งกับข้อพึงปฏิบตั ิท่ ดี ี ตลอดจน
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสมํา่ เสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั , คณะอนุ กรรมการ และประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อปฏิบตั ิ
ต่างๆ รวมถึงปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

3. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รบั ผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และดูแลผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจําปี ของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั ตามที่ได้รบั มอบหมาย
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(7) คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริหาร 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผูบ้ ริหาร
ตําแหน่ ง
1 นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิ ลม์โรงภาพยนตร์
3 นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี
4 นางจินดา วรรธนะหทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า
5 นายจิรเดช นุตสถิตย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
6 นายเชษฐ มังคโลดม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสื่อโฆษณา
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
บริษทั
2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั บรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
3. พิจ ารณาอนุ มตั ิให้ดาํ เนิน การ หรืออนุ มตั ิการใช้จ่ ายเงิน เพื่อการดําเนินการต่ างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุ มตั ิของบริษทั หรือ ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่ คี ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล ้ว
4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกตําแหน่ง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่าตัง้ แต่ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อรับทราบ และถ้าเป็ นตําแหน่งระดับเทียบเท่าผูบ้ ริหารสํานักตรวจสอบภายใน ให้ดาํ เนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. แต่งตัง้ ผูม้ อี าํ นาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ทัง้ ด้านบัญชี การเงิน การสัง่ ซื้อ การผลิต การขาย และการบริหารทัว่ ไป รวมทัง้
เอกสารสําคัญอื่นๆ
6. กําหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทัง้ ระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็ นไปตามนโยบายที่บริษทั กําหนด
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7. แต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ทัง้ นี้รวมถึงมีอาํ นาจในการแต่งตัง้ ทนายความเพื่อฟ้ องร้อง
ดําเนินคดี หรือเข้าสูค้ ดีท่ เี กี่ยวข้องกับบริษทั
8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานหรือ กระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เ ห็นสมควร และสามารถยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
9. รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษทั
10. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ กี ารดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 พิจารณาอนุ มตั ิกาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8.1 ลา้ นบาท โดยแยกออกเป็ นค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จํานวน 6.6
ล ้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 1.5 ล ้านบาท ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี้.ชื่อ

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์

ค่าตอบแทนรายปี บําเหน็จพิเศษ
และเบี้ยประชุม
(บาท)
(บาท)
ประธานกรรมการ/กรรมการ 800,000
อิสระ
กรรมการ
662,500

3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

กรรมการ

582,500

4. นางภารดี พูลวรลักษณ์

กรรมการ

562,500

5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

กรรมการ

562,500

6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ

500,000

7. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

กรรมการอิสระ

500,000

8. นายวิชยั พูลวรลักษณ์

กรรมการ

500,000

9. นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด

682,500

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

10 นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร

ตําแหน่ง

582,500
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11.นายนฤนาท รัตนะกนก

8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
582,500
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษทั ยังได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั โดยไม่นาํ ใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานของบริษทั และเพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความตัง้ ใจและทํางานกับบริษทั ต่อไปในระยะยาว โดยใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ยี งั ไม่หมดอายุมรี ายละเอียดดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (ESOP-W3) ได้จดั สรรให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
จํานวนหุน้
สัดส่วน
(ล้าน)
นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี
0.64
4.92%
นายกิตติกร พุ่มสว่าง
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารโครงการ
0.60
4.62%
นางจินดา วรรธนะหทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า
0.60
4.62%
นายจิรเดช นุตสถิตย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธ์ และนัก
ลงทุนสัมพันธ์
0.30
2.31%
นางสาวบุปผา วันดี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการทรัพยากรมนุษย์
0.25
1.92%
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2553 นี้คณะกรรมการบริษทั ยังคงสืบสานเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ในการที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
คณะกรรมการบริษทั จึงได้นาํ เอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Self Assessment) มาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษทั มีระบบบริหารการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สําคัญ โดยในปี ท่ ผี ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีท่ บี ริษทั จะรายงานให้ทราบ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
1.1 นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดเี กี่ยวกับการดูแลสิทธิของ ผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุง่ เน้นให้ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการดําเนินงานของบริษทั อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่สาํ คัญ ตลอดจนปกป้ อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลดิ รอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนดนโยบายไว้ดงั นี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้
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1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการปกป้ องและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมี
ส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การ
อนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
2. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่ประชุม เป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มขี อ้ มูลสําคัญเพิ่มเติม
อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
4. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นปัจจุบนั ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั การจัดให้ผูถ้ อื หุน้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็ นต้น
1.2 การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
•
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการได้นาํ นโยบายสิทธิของผู ถ้ ือหุน้ มาปฏิบตั ิและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู ข้ อ้ มูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าเป็ นเวลากว่า 30 วันก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
และเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษทั จะจัดส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเปิ ดเผย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
1.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553
2.
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2552
3.
เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM
4.
เอกสารแนบ 3 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
5.
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล
6.
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลพิจารณาประวัตกิ รรมการที่เสนอชื่อเลือกตัง้ กลับเข้ามาแทน
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 4 คน
7.
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
8.
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผูส้ อบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
9.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทัว่ ไป)
10.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กาํ หนดโดยกระทรวงพาณิชย์)
11.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบสําหรับ custodian)
12.
ข้อมูลประวัตกิ รรมการอิสระ (สําหรับประกอบการมอบฉันทะ)
13.
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
14.
ข้อบังคับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
15.
แผนที่ตงั้ สถานที่ประชุม

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

•
ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ น
นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน ซึ่งมี
ช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้ ทัง้ นี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ได้มรี ะยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
•
ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผูถ้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ
Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทัง้ จัดให้มีอากรสแตมป์ ไว้บริการในกรณี ท่ ีผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้นาํ มาในการมอบฉันทะ
พร้อมทัง้ จัดทําป้ ายสัญลักษณ์สาํ หรับ ผู ถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนแลว้ เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุม โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารใหม่
•
หลังการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 บริษทั ได้นาํ เนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม
มติท่ ปี ระชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้ อื หุน้ รวบรวมจัดทําเป็ น “รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2553” เผยแพร่ข้นึ เว็บไซต์ของบริษทั
1.3 การป้ องกันกรณี การจํากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ
•
ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ และไม่จาํ กัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า ทัง้ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 บริษทั ไม่มกี ารแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสาร
ที่มขี อ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มกี ารเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
1.4 การอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิ
•
บริษทั อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
การนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทัง้ แจกใบลงคะแนนเสียงให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมด้วย
ตนเองก่อนการประชุม
•
บริษทั ได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ในวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ ใี ช้ในการประชุม และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้มี
การบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
•
นอกจากนี้บริษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษทั และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศที่เป็ นข้อมูลปัจจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ
1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ร่วมแสดงความคิดเห็น
•
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษทั และแสดงความคิดเห็น
โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทัง้ ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกับบริษทั และแสดงความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ คําชี้แจงของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารลงในรายงานการประชุมผู ้
ถือหุน้ ทุกครัง้
•
บริษทั จัดให้มกี ารบันทึกเสียงการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหว่างการประชุม
ไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อสามารถใช้อา้ งอิงในภายหลัง และช่วยให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมสามารถติดตาม
รายละเอียดได้
1.6 การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของคณะกรรมการ
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• คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 มีคณะกรรมการ
บริษทั เข้าร่ วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่าบริษทั ยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดที ่ กี าํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั คํานึงถึงการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ส่วน
น้อยไว้ดงั ต่อไปนี้.•
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ที่ถอื หุน้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถอื หุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่ อนวันประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2553) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมวาระการประชุมและนําเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อน
ในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
เพื่อพิจารณาออกเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2553 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
•
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จดั ทําหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553)
ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั
การเสนอชื่อ แลว้ นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่
บริษทั ได้กาํ หนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้ ว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2553 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอรายชื่อ
•
คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ได้ดาํ เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มกี ารแจกเอกสารที่มขี อ้ มูล
สําคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า
•
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผูถ้ อื หุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษทั ยังได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก
(แบบมอบฉันทะทัว่ ไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ โดยเผยแพร่ ผ่านทาง
เว็บไซต์ลว่ งหน้าเป็ นเวลา 30 วันก่อนวันประชุมสําหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
•
คณะกรรมการบริษทั อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง แต่มคี วามประสงค์จะใช้
สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธกี ารมอบฉันทะ โดยบริษทั ได้เสนอให้มกี รรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ จํานวน
2 คน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) และนายนฤนาท รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
•
คณะกรรมการบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไว้
และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผล การ
พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแยกเป็ นรายบุคคล เป็ นต้น รายละเอียดการนับคะแนน
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เสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี หากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นใน
ภายหลัง
มาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ นื ในทางมิชอบ
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือผูอ้ ่ นื ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุ รกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มอื หลักจรรยาบรรณธุรกิจ การ
จัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้มอบหมายให้เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์
การเปิ ดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทํารายการระหว่างกันของกรรมการและผูบ้ ริหาร
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้ ในปี ท่ ี
ผ่านมาบริษทั จึงได้พิจารณาชี้บ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกําหนดเป็ นนโยบายและมาตรการในการดู แลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคลอ้ งกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ มของบริษทั ที่
ได้ยดึ ถือปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของบริษทั แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี้
1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
3. ผูถ้ อื หุน้
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้.1. พนักงานและครอบครัว
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลพนักงานและครอบครัว
1) บริษทั ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนราย
เดือน รายได้จากการทํางานล่วงเวลา โบนัสประจําปี การประกันชีวติ และประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
2) บริษทั มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มกี ารอบรมและสัมมนาผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
ระดับ เป็ นต้น
3) บริษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ
ประวัตกิ ารทํางาน และการใช้สทิ ธิต่างๆ ของพนักงาน เป็ นต้น
4) บริษทั คํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรียนกรณี พนักงานไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ตูร้ บั ความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รบั เรื่อง เป็ นต้น
5) บริษทั มีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล ้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลลูกค้า
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1) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
2) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของบริษทั ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปัญหาและความ
ต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามมาตรการดังต่อไปนี้
•
ยึดมัน่ ในการนําเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ ไี ด้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
•
ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีท่ สี ุด
•
การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จดั อยู่ในกลุม่ เดียวกัน ต้องมีความ เท่าเทียมกัน
•
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ ผี ลิตได้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั ลูกค้าของบริษทั
•
พร้อมที่จะต้องคําถามของลูกค้า รวมทัง้ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คาํ แนะนํา และการติดตามผล
ความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รบั แจ้งจากลูกค้าผ่านทาง
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลเจ้าหนี้
1) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2) บริษทั มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้อย่างดีท่ สี ุด
3. ผูถ้ ือหุน้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลผูถ้ ือหุน้
1) บริษทั มีหน้าที่ท่ ตี อ้ งปกป้ องและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของ
กิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมตั กิ ารราย
พิเศษ เป็ นต้น
2) บริษทั มีหน้าที่ท่ ตี อ้ งส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่ประชุม เป็ นต้น ผ่านทาง
3) บริษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้
4.คู่คา้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลคู่คา้
1) บริษทั มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ ดี กี บั คู่คา้ ทุกราย
2. บริษทั มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผูบ้ ริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้
ต้องปฎิบตั ติ ามมาตรการต่อไปนี้
• ต้องปฏิบตั งิ านต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน
• การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ในระยะ
สัน้ และระยะยาว
• ต้องรักษาความลับของคู่คา้ โดยห้ามมิให้มกี ารรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆจากคู่คา้ รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่คา้
รายหนึ่งหรือหลายรายให้กบั คู่คา้ รายอื่นๆรับทราบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
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นโยบายเกีย่ วกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
1) บริษทั เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รบั ทราบข้อมูลการดําเนินงานของบริษทั และแนวโน้มผลประกอบการ
ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล
2) บริษทั จะอํานวยความสะดวกโดยจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนของบริษทั ให้แก่ นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์
3.2 มาตรการชดเชยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกรณี ได้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
•
คณะกรรมการบริษทั มีมาตรการที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ ในการใช้ขอ้ มูลภายในดังนี้.มาตรป้ องกันข้อมูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
1) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราบและปฏิบตั ซิ ่ งึ หน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) คณะกรรมการบริษทั จะแนะนําให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ก่อน
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษทั ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน
กล่าวคือ เป็ นเวลา 1 เดือนก่ อนการเปิ ดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการเปิ ดเผยข้อมูล อันอาจเป็ นการกระทําผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ นื ในทางมิ
ชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงานดังต่อไปนี้
มาตรป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
1) ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สนิ ซึ่งควรเป็ นของบริษทั หรือควรเป็ นของ
ลูกค้าของบริษทั
2) ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกจิ กรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การ
งานที่ผูบ้ ริหารและพนักงานผูกพันอยู่
3) กรณีหากตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทงั้ ทางตรงตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง
หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพ่ นี อ้ ง) หรือบุคคลที่รูจ้ กั ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที
4) บริษทั จะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานในกรณีท่ อี าจจะนําไปสู่สถานการณ์ท่ จี ะก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษทั
5) การที่ผูบ้ ริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดํารงตําแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็ นกรรมการ
ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็ นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนัน้ ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และลูกค้าของ
บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทาํ ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั รวมทัง้ จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของบุคคลนัน้ ๆ
6) ห้ามมิให้ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตําแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษทั หรือกิจการที่แข่งขัน
กับบริษทั หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษทั
•
คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทําธุ รกรรมกับบริษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ น
ประจําอย่างสมํา่ เสมอโดยตลอด โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบและพิจารณา และหลังจากนัน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบนําสรุปข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานให้แก่คณะกรรรมการ
บริษทั ทราบและพิจารณาต่อไป โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผูต้ ดิ ตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ มูลส่วนได้ส่วน
เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั แต่อย่างใด
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

•

บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการชดเชยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้
1. พนักงานและครอบครัว
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว
ปัจจุบนั บริษทั จัดให้มกี ารดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทัว่ ถึง และปฏิบตั ิตามนโยบายการดูแลพนักงานอย่าง
เคร่งครัด และได้จดั ทําตูร้ บั ข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สาํ หรับเป็ นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานที่
ได้รบั ผลกระทบจากการทํางาน
ซึ่งในปี 2553 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้
ปัจจุบนั บริษทั ได้มกี ารดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มฝี ่ ายลูกค้าสัมพัยธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์รอ้ งเรียน
สําหรับลูกค้า ในกรณีท่ ลี ูกค้ามีปญั หาและต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ ผูบ้ ริหารจะพิจาณาคุณสมบัติของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทํา
ธุรกรรม เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ
ซึ่งในปี 2553 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด
3. ผูถ้ ือหุน้
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อผูถ้ ือหุน้
ปัจจุบนั บริษทั ดําเนินการปกป้ องและดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พื้นฐาน ทัง้ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ ตลอดจนสนับสนุนการใช้สทิ ธินอกเหนือไปจากกฎหมาย
ทัง้ นี้บริษทั ได้ประเมินผลและติดตามการดําเนินการเพื่อป้ องกันความเสียหากจากการละเมิดของผูถ้ อื หุน้ โดยประเมินจากทัง้ ภายในองค์กร
ซึ่งจะประเมินกับฝ่ ายจัดการที่ดาํ เนินการดูแลสิทธิ ผูถ้ อื หุน้ และประเมินผลจากภายนอก ในรูปของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียน เป็ นประจํา
ทุกปี
สําหรับในปี 2553 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากผูถ้ อื หุน้ กรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มคี วามเสียหายจากเรื่องอื่นๆ หรือข้อ
ร้องเรียนในการจํากัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ
4. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
มาตรการป้ องกันกรณี ความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบันการเงินได้รบั ทราบข้อมูลการดําเนินงานของริษทั และแนวโน้มผลประกอบการใน
อนาคตอย่างเป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้ อีกทัง้ ยังมีการจัดทําข้อมูลแนะนําการลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทัง้ การสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation - IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 หรือในลักษณะการเข้าพบ
one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษทั
ดังนัน้ ที่ผ่านมาบริษทั จึงไม่เคยได้รบั การร้องเรียนจากการไม่ได้รบั ทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินแต่อย่างใด
3.3 กลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดกลไกการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้
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1. บริษทั ได้จดั ให้มตี ูร้ บั ข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดตัง้ อย่างเด่นชัดบริเวณด้านหน้าสํานักงาน
2. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้มชี ่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หัวข้อนักลงทุน
3.4 กลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยและเก็บข้อมูลต่างๆ ของผูแ้ จ้งเบาะแส
เป็ นความลับ
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแ้ จ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ ายตรวจสอบภายใน
จะทําการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนําแลว้ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็ น
ข้อมูลที่กระทบต่อบริษทั จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ผลการปฏิบตั นิ โยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
•
ในรอบปี 2553 บริษทั ได้ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ตาม
เกณฑ์ท่ กี าํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านทางผ่าน
ช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อีกทัง้ ไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดําเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามกําหนด นอกจากนี้บริษทั ยังได้ดาํ เนินการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจํา และปฏิบตั ติ ามกําหนดระยะเวลาที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด
•
นอกจากนี้บริษทั ยังได้นาํ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ
ของบริษทั เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํา่ เสมอ และจัดให้มที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
•
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กาํ หนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสําหรับปี 2553 ไว้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มขี นาดใกลเ้ คียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้ ม
ทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาในเบื้องต้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ให้ความเห็นชอบ
และนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุ มตั ิวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการ
กําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
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3. ทัง้ นี้คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนจะต้องปฏิบตั ิตามมติท่ ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ที่ได้อนุ มตั ิวงเงินค่าตอบแทน และรายละเอียด
ค่าตอบแทน โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ดว้ ย นอกจากนี้ยงั ต้องเปิ ดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รบั จากการทําหน้าที่อ่ นื ให้บริษทั เช่น
ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รบั จากการเป็ นกรรมการและการทําหน้าที่อ่ นื เช่น ที่ปรึกษาในบริษทั ย่อย เป็ นต้น
4. ในการกํา หนดค่ า ตอบแทนให้แ ยกกรรมการที่ทาํ หน้า ที่ในฝ่ ายบริหารและได้ร บั ค่ า ตอบแทนในรู ป เงิน เดือ นจากบริษทั มิให้ได้ร บั
ค่าตอบแทนกรรมการ
•
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนได้พจิ ารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 เพื่ออนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 9.6 ลา้ นบาทต่อปี
แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้กรรมการของบริษทั ที่
เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อย
4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษทั
•
บริษทั ได้มกี ารจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการ
ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าที่ในการจัดการกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริ ษ ทั ตลอดจนมติ ท่ ีป ระชุ ม ผู ถ้ ือ หุ น้ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริ ต ระมัด ระวัง รัก ษาผลประโยชน์สู ง สุ ด ของผู ถ้ ือ หุ น้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงาน และกลัน่ กรองงาน
ต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ หมดจํานวน 5 ครัง้ ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ
ได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 10 วันก่อนการประชุม และเปิ ดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ
ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้
สําหรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 โดยมีผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม
ด้วย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์
5. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
6. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม
การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
คณะกรรมการบริษทั /จํานวน
หุน้
ครัง้ ทัง้ หมด
ประจําปี 2553
3
4/4
3
4/4
3
4/4
3
4/4
3
4/4
3
4/4
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7. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

9. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
10. นายนฤนาท รัตนะกนก
11. นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
4/4
4/4

3
3

4/4

3

4/4

3

4/4

3

คณะกรรมการบริหาร
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั พิจารณากําหนดนโยบายต่างๆ แผนธุ รกิจ
แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจําปี 2553 ของบริษทั เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ติดตาม กํากับ และ
ควบคุมให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมายของแผนงานที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั และตามที่คณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และได้ร ายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั แต่ ล ะไตรมาสตลอดปี 2553 รวมถึง ผลประกอบการประจํา ปี ใ ห้ท่ ีป ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีในการหา
แนวทางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลสรุปเรื่องที่สาํ คัญให้ท่ ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม และได้ให้ความเห็นจากการทําหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี
สําหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 12 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคนดังนี้.-

ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
นายนฤนาท รัตนะกนก

จํานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /จํานวนครัง้
ทัง้ หมด
12/12
12/12
12/12

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การทําหน้าที่สรรหา
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าที่ในการสรรหากรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 จํานวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
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บริษทั ประวัตกิ ารทํางานที่ดี รวมทัง้ ในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 มีความเหมาะสม จึงนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้พจิ ารณาอนุมตั ดิ งั กล่าว
สําหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 1 ครัง้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
การทําหน้าที่กาํ หนดค่าตอบแทน
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั ซึ่งมิได้เป็ น
พนักงานและผูบ้ ริหาร และกําหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2553 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มขี นาดธุรกิจใกลเ้ คียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้ มทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
และได้นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี พจิ ารณาอนุมตั ดิ งั กล่าว
สําหรับปี 2553 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ หมดจํานวน 1 ครัง้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
4.5 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
•
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
เพียงพอ ทันเวลา และโปร่ งใส รวมถึงข้อมูลทัว่ ไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ได้ โดยมอบหมายให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ นักวิเคราะห์ทว่ั ไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเวปไซต์ของบริษทั ซึ่งใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ต่ างๆ เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษทั ที่มีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่ อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั รายละเอียดการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยให้นกั ลงทุนสามารถ
ติดตามข้อมูลของบริษทั ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
•
บริษทั ได้จดั ทําแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแลว้ แต่โอกาสและความเหมาะสม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็ นประจําไตรมาสละ 1 ครัง้ และในกรณีหากันกั วิเคราะห์ประสงค์ท่ จี ะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษทั ก็
จะเชิญให้นกั วิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นกรณีๆ ไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จดั ขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน เช่น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
•
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ท่ ีจะกํากับดู แลธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และส่ ง ผลให้บ ริ ษ ทั เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน และพิ่ม คุ ณ ค่ า ให้ก บั ผู ถ้ ือ หุ น้ ในระยะยาวอีก ด้ว ย
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการจึงได้กาํ หนดหลักการกํากับกิจการที่ดีเป็ นนโยบายที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น และคณะกรรมการ
บริษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับกิจการที่ดตี ่อไปนี้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

•
การคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่างๆ เช่น มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า มี
สิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
•
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
•
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัว่ ถึง เท่าเทียมกัน และ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่าน
ทางเวปไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
•
การปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนดูแลมิให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ
•
การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
•
การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษทั
•
การดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
•
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ หี ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษทั รวมทัง้ การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษทั มี
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง
•
คณะกรรมการบริษทั คํานึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็ นสําคัญ ดังนัน้ ประธานกรรมการของ
บริษทั จึงเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
•
สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวิธีการที่เป็ นทางการและยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็ น
สําคัญ โดยปราศจากอิทธิพลของผูถ้ อื หุน้ ที่มอี าํ นาจควบคุมหรือฝ่ ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูส้ รรหาบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่ง
กรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทาํ งาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับ
ภาระหน้า ที่ข องกรรมการบริษ ทั และ/หรื อ ในคณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ และเมื่อ คัด เลือ กกรรมการที่เ หมาะสมได้แ ล ว้ จึง นํา เสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
•
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุ กรรมการ โดยเปิ ดเผยชื่อ
กรรมการรายบุคคล ตําแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ประสบการณ์ทาํ งาน และความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
โดยได้เปิ ดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั
5.3 ภาวะผูน้ ํ าและวิสยั ทัศน์
•
คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โดยรวม คณะกรรมการบริษทั จึงจัดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่ ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูห้ า
ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
•
คณะกรรมการบริษทั มุง่ หวังที่จะให้กจิ การของบริษทั มีความมัน่ คง และมีความสําเร็จทางธุรกิจที่ยง่ั ยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึง
ได้ร่วมกับฝ่ ายบริหารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ มที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกําหนดเป้ าหมาย
แผนธุ รกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุด และความมัน่ คงในระยะยาวของบริษทั และของผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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•
คณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษทั จึงได้เป็ น
ผูน้ าํ ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ที่
เกี่ยวข้อ งหรือบุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง รวมถึง การแบ่ง แยกขอบเขตอํา นาจหน้า ที่อย่ า งชัด เจนระหว่า งผู ถ้ ือ หุน้ กับ คณะกรรมการ
คณะกรรมการกับผูบ้ ริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่างอิสระ
5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการทํารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ อื หุน้
กรรมการ และฝ่ ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมผี ล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเป็ นและความเหมาะสมของของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่ วมในการพิจารณารายการ และกําหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นาํ เสนอนัน้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ตลอดจนให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ ี
รับรองโดยทัว่ ไป ในรายงานประจําปี
5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
•
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนได้ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทัง้ ด้านการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็ นธรรม การป้ องกันการละเมิดต่อ ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ขอ้ มูลในทางที่ผดิ ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และ
ของรางวัล ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนี้
•
คณะกรรมการบริษทั จะติดตามและดูแลให้การประกอบธุ รกิจของบริษทั การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ การดําเนินการของ
ฝ่ ายบริหาร และการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ยึดมัน่ อยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษทั
และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
•
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ น
กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีกรรมการจํานวนทัง้ สิ้น 11
คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารดังนี้.กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
จํานวน 5 คน (ร้อยละ 40)
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน (ร้อยละ 60)
5.7 การรวมหรือแยกตําแหน่ งเพื่อการถ่วงดุลอํานาจการบริหารงาน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

•
คณะกรรมการบริ ษ ทั กํา หนดแบ่ ง แยกขอบเขต อํา นาจหน้า ที่ และความรับ ผิด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษ ทั
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการกําหนดให้บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด และ
สามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้
5.8 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
•
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษทั ได้ทาํ หน้า ที่ในการพิจ ารณาและให้ค วามเห็น ชอบในเรื่องที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน รวมทัง้ กํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
•
ตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบ
ในนโยบายดังกล่าวไว้แล ้วนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
•
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทําหลักจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นไว้แลว้ และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล ้ชิด
•
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดงั กล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และได้มกี ารทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
•
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้ และดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง
และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และจัดให้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้
กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีท่ มี เี หตุผลพิเศษ
•
ก่ อ นการประชุม คณะกรรมการบริษ ทั ใน 2553 นัน้ ในช่ ว งปลายปี 2552 เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริษ ทั ได้จ ดั ทํา
กําหนดการประชุมประจําปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกําหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี ทัง้ นี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผน
ล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
•
ในการกําหนดจํานวนครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุมประจําปี พร้อมระบุเรื่องที่ตอ้ งพิจารณา
ในการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ตอ้ งพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ ล่วงหน้า เช่น
การจัดประชุมในเดือนมีนาคมเพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี และกําหนดวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ของบริษทั , การจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสอบทาน
รายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงการจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจําปี ของบริษทั เป็ นต้น
•
ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ในปี 2553 เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าเฉลี่ย 10 วันก่อนการประชุม และได้มกี ารจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
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8.การจัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

•
การจัดประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิ ด
โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และมีเลขานุ การคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้
•
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นเวลา
เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสําคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ทัง้ นี้ประธาน
กรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็ น
อย่างอื่นหรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครัง้
5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
•
โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทํา “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self
Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ทําการพิจารณาเป็ นรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานให้ดขี ้นึ
5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
•
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่ง
เป็ นคณะอนุ กรรมการขึ้น โดยในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั
5.12 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
•
คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรูแ้ ก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงในคณะอนุ กรรมการต่างๆ เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 สรุปมีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 9
คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จาก
สถาบัน IOD เรียบร้อยแล ้ว
•
เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มเี อกสารคู่มอื กรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครอง
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยจะจัดส่งให้ทกุ ครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทํารายงานเพื่อทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผูส้ บื ทอดงานในกรณีท่ ตี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ไว้แล ้ว
•
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างสําหรับการพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็ น
ประจําทุกปี ถงึ สิ่งที่ได้ดาํ เนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กบั แผนการสืบทอดงาน
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9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั กิ าร คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซ่ งึ ระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในส่วนต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม,
การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งรวมถึง
การกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าที่ และการกําหนดวงเงินอนุ มตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิของพนักงานแต่ละสายงานไว้
อย่างชัดเจน การกําหนดกรอบปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขัน้ ตอนในการทํารายการระหว่างกันของ
บริษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปซึ่งผูส้ อบบัญชีมอี ิสระใน
การแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
บริษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบทัง้ ในด้านการเงิน การดําเนินงาน และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านและกิจกรรมสําคัญของบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กาํ หนด
และมีป ระสิท ธิ ภ าพ และเพื่อ ให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีค วามอิส ระ สามารถทํา หน้า ที่ต รวจสอบและถ่ ว งดุ ล ได้อ ย่ า งเต็ ม ที่
คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 12 ครัง้ เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่าง
กัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและพิจารณารายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายในเรื่องจริยธรรมโดยที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษทั จะต้องพึงปฏิบตั ิ ในการใช้ขอ้ มูล
ภายในที่มสี าระสําคัญของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ นื รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั โดยมีวธิ กี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผูอ้ ่ นื ดังนี้
1. ดําเนินการแจ้งให้ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ บทกําหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผูบ้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึงข้อมูลงบ
การเงินของบริษทั ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
ทัง้ นี้ บริษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรับกรณีท่ มี กี ารฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบ
ของบริษทั โดยมีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ปัจจุบนั บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงาน
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั มีนโยบายจัดให้มกี ารอบรมภายในให้กบั พนักงานของบริษทั เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้ โดยเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ิจริง และจากคําแนะนําของผูม้ ีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมและสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกอย่างสมํา่ เสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงาน
ทํางานกับบริษทั ในระยะยาว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คือ ในกรณี ปกติทบี ริษทั ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือ
ขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั อาจจะกําหนดให้บริษทั จ่ายเงินปันผลแตกต่างไป
จากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจําเป็ นของบริษทั เช่น กรณี ท่ มี กี ารเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพ
ตลาด หรือมีเหตุการณ์อ่ นื ใดที่มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั เป็ นต้น
การควบคุมภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้จดั ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจําปี 2553 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2554 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทัง้ นี้แบบประเมินดังกล่าวได้นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 แล ้ว
การพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษทั ได้พจิ ารณาทัง้ หมด 5 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม, ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง, ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร, ส่วนที่ 4 ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตามโดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในเรื่องการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ ีเกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอแล ้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ฝ่ายจัดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษ ทั ได้พิจ ารณาประเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริษ ทั ประจํา ปี 2553 แล ว้ มี
สาระสําคัญทัง้ 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจของบริษทั เป็ น
ประจําทุกปี (Annual Operation Plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ รกิจในแต่ละปี ท่ สี อดคลอ้ งกับ
Mission และ Vision ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและนําไป
ปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ในการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ทางบริษทั จัดให้มกี ารติดตามผลเดือนละครัง้
เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุ รกิจในช่วงระหว่างดําเนินการให้
สอดคล ้องกับสถานการณ์ในขณะนัน้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เรื่องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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- คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุ ร กิจของบริษทั ว่าได้จดั ทําอย่า ง
รอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และสภาวการณ์การแข่งขันที่คาดหมายในปี นนั้ ๆ อีกทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านพนักงานใน
บริษทั แลว้ ว่ามีความรู แ้ ละความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามเป้ าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถงึ การให้ส่ งิ จู งใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษทั และสอดคล ้องต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล ้อมอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มหี น่วยงานทําหน้าที่
คอยติดตามผลของเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็ นประจํา
- บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยสํานักงาน
ใหญ่กรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่า Support center ได้จดั แบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ ายต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่
สาขาทัง้ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ ายบริหารในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี
โดยใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ มี กี ารฝ่ าฝื นไว้ อย่างชัดเจน
- บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทัว่ ไปที่รดั กุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มอื ปฏิบตั ิการ
(Operation Manual) และแผนผังการปฏิบตั งิ าน (Business Process Flow) ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อทําการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นเครื่องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริต
- ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบายและเกณฑ์การปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากบริษทั ประกอบธุรกิจด้านการ
บริการจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านในเรื่องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ที่ใช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ทิ ่ ผี ดิ ไปจากวิธกี ารดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุม่ ของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ิท่ เี ท่าเทียมกัน
เป็ นธรรม เปิ ดเผย และโปร่งใส
ส่วนที่ 2

การบริหารความเสี่ยง
- บริษทั ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ โดยจะต้องวิเคราะห์เพื่อระบุปจั จัยทัง้ ภายนอกและภายในและสัญญาณเตือนภัย
ต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบออกมาให้ชดั เจน เพื่อเป็ นข้อมูลที่บริษทั จะนําไปใช้ในการวางแผนและดําเนินการแก้ไขและบริหารความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- บริษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ท่ จี ะทําให้ปจั จัยที่เป็ นความเสี่ยงที่บริษทั ได้ระบุไว้นนั้
เกิดขึ้น เพื่อให้เป็ นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แลว้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
- บริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตาม
เหตุการณ์ท่ เี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงแลว้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสู ญเสียต่อ
องค์กร
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- บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรือกรณี
ฉุ กเฉิ นที่เป็ นเรื่องเร่ งด่วนต้องรีบแก้ไขป้ องกัน นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความ
เสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อให้บริษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
- บริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนด
ไว้อย่างต่ อเนื่อง โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่ อผู บ้ ริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยู่เป็ นประจําทุกเดือน
ส่วนที่ 3

การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
- บริษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ อย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- บริษ ทั ได้จ ดั แบ่ง แยกหน้า ที่ความรับผิด ชอบ (1) หน้า ที่อนุ มตั ิ (2) หน้า ที่บนั ทึก รายการบัญ ชีแ ละข้อมูล
สารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดู แลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มกี ารจัด Work
Flow ที่แสดงถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
- บริษทั ได้กาํ หนดให้มีมาตรการและขัน้ ตอนอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน และได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษทั ห้ามมิให้ผูม้ สี ่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ในการตัดสินใจอนุมตั ิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะ
ยาวเป็ นสําคัญ และกรณี เป็ นธุ รกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล ้วแต่กรณี
- บริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามสัญญาในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ่ เี กียวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพัน
บริษทั ในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มผี ลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
- บริษทั ได้มกี ารติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างสมํา่ เสมอ ในกรณีท่ บี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย โดยบริษทั ได้ส่งให้กรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ย่อย ส่วนบริษทั ร่วมบริษทั ได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็ น
กรรมการเจ้าหนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
- บริษทั ได้มมี าตรการที่จะให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุ รกิจของ
บริษทั โดยบริษทั มีการจัดตัง้ หน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุ รกิจของบริษทั ประกาศใช้ และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษทั ตลอดจนจัดตัง้ หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริหารสนับสนุ นให้บริษทั ดําเนินธุ รกิจตามกฎหมายที่
กําหนด
ส่วนที่ 4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- บริ ษ ทั ได้มีก ารจัด เตรี ย มเอกสาร ข้อ มู ล และรายละเอีย ดเกี่ ยวกับ วาระการพิจ ารณาที่สํา คัญ เพื่อ ให้
คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษทั ก็จะจัดให้มขี อ้ มูล
เพิ่มเติมเพื่อแจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
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นอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่ วยงานหรือผูท้ ่ เี กียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการ
พิจารณาตัดสินใจ
- บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
ผ่านมา พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กบั กรรมการบริษทั ทุกครัง้ ที่มกี ารประชุม เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ
บริษทั โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษทั รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครัง้ ถัดไป ซึ่ง
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ
- บริษทั ได้จดั เตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็ นสัดส่วน
ส่วนในกรณีท่ ผี ูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทําธุรกรรมหนึ่งนัน้ บริษทั จะเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
- บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี าร
ปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปัจจุบนั ที่มผี ลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต
ส่วนที่ 5

ระบบการติดตาม
- บริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปี เพื่อขออนุมตั กิ บั คณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ ายบริหารจะ
รายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษทั ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
- บริษทั กําหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็ นการลดและ
กระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษทั สามารถปรับวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้สอดคล ้องกับสภาพแวดลอ้ ม และปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อ
เป้ าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
- บริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
และได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุมภายในของบริษทั ในทุกหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอ
ว่า (1) การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ (2) การให้ความเชื่อมัน่ แก่รายงานทางการเงินว่าน่าเชื่อถือได้ (3)
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทัง้ ภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (SelfControl) ทัง้ นี้จะมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุม
ภายในอย่างสมํา่ เสมอ
- บริษทั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจําทุกเดือน
รวมถึงรายงานผลเชิงเสนอแนะต่อผูบ้ ริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในให้เหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้ มของการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

- บริษทั มีการรายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจ ารณาถึงข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญทุกครัง้ โดยหน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุกเดือน อีกทัง้ ยังได้
กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
- หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่มสี าระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
- ฝ่ ายบริหารของบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิ่งที่ได้ทาํ การ
ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการทุจริต หรือการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้ในกรณี จาํ เป็ นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิและสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษทั ยังมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน รวมถึงเหตุการณ์ทจุ ริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริต การปฏิบตั งิ านที่ฝ่าฝื น
กฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
10. รายการระหว่างกัน

10.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2553 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)
บุคคล/ นิ ตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ประเภทรายการ
บมจ.สยามฟิ วเจอร์ บริษทั ร่วมที่บริษทั ฯถือหุน้ ค่าใช้จ่าย
ดีเวลอปเมนท์
ทางตรงอยูร่ อ้ ยละ 23.24 1. ค่าเช่าและค่าบริการ

2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
3. ค่าเช่าอุปกรณ์
4. ค่าต้นทุนโฆษณา
5. ค่าสนับสนุนธุรกิจ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อ่ นื
เงินมัดจํา
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ นื
บจ.รัชโยธิน อเวนิว

บริษทั ร่วมที่บริษทั ฯถือหุน้
ทางตรงอยู่รอ้ ยละ 50
และถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบ
มจ. สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลล
อปเม้นท์ (บริษทั ร่วมของ
บริษทั ฯ ) ในอัตราร้อยละ
11.62

รายได้
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าและบริการ

2. ค่าต้นทุนโฆษณา
3. ดอกเบี้ยจ่าย
ลูกหนี้อ่ นื )
เงินมัดจํา
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ นื

ล้าน
บาท
ปี 2553 ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
38.46

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ล่ งิ โดยประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา
สาขาทองหล่อ สาขาปิ ยรมณ์ และสาขาเอสพลา
นาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ นราคาตลาด

0.34
3.07
2.36
0.54
0.58
15.79
5.52
0.15
4.20

0.42
1.14

4.83
1.16
0.12
0.56
17.92
0.16
0.26

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อสําหรับสํานักงานของบริษทั ฯ
ในบริเวณซูซูกิ อเวนิว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ น
ราคาาตลาด

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

หนี้สนิ จากสัญญาเช่าการเงิน
ไม่หมุนเวียน
คํา้ ประกันเงินกูจ้ ากธนาคาร

กองทุนรวมสิทธิการ บริษทั ร่วมที่บริษทั ฯ ถือ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ หุน้ ทางตรงอยู่รอ้ ยละ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 33.00
ไลฟ์สไตล์

บมจ.แคลิฟอร์เนีย
ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
11.98
332.00

บริษทั ฯ คํา้ ประกันเงินกูย้ มื จากธนาคาร ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล ้ว เป็ นการคํา้ ประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ ไม่
มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํา้ ประกัน

26.97

เป็ นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
เป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ นราคาตลาดซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล ้ว

2. รายได้ค่าสาธารณู ปโภค

23.71

เป็ นค่าตอบแทนการใช้สาธารณู ปโภคที่บริษทั ฯ
ให้บริการแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็ นรายการปกติทาง
การค้าและเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าและค่าบริการ

123.93

เป็ นการเช่าพื้นที่เพื่อดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
และธุรกิจโบว์ล่ งิ ภายใต้พ้นิ ที่การบริหารจัดการของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้าและเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว

รายได้
1. รายได้ค่าบริหารจัดการ
และค่าตอบแทนบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

2.ค่าสนับสนุนธุรกิจ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อ่ นื
เงินปันผลค้างรับ
เงินมัดจํา
เจ้าหนี้อ่ นื
หนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
บริษทั ฯลงทุนร้อยละ
รายได้
15.62 ของทุนจดทะเบียน 1. ค่าเช่าและบริการ

0.89
1.31
3.29
20.95
3.46
0.06
30.20
120.00
24.52

เป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ในการเช่าพื้นที่อาคารเมเจอร์ฯรัชโยธิน กับ บจก.
รัชโยธิน เรียลตี้และ บจก.รัชโยธิน แมเนทเม้น
โดยการเช่าพื้นที่อาคารเมเจอร์ฯสุขมุ วิท 6,000

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
บาท ต่อตารางเมตรซึ่งเป็ นรายการปกติทางการค้า
และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว

บจ.ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์

บริษทั ร่วมที่บริษทั ฯ ถือ
หุน้ ทางตรงอยู่รอ้ ยละ
40.00

2. ค่าสาธารณูปโภครายได้
อื่น

6.06

ค่าภาษีโรงเรือน
ลูกหนี้การค้า
เงินมัดจํารับ
ลูกหนี้การค้า

4.82
11.59
3.67
0.13

ลูกหนี้อ่ นื
เจ้าหนี้อ่ นื

0.86
3.66

บจ.พีวอี าร์ บลูโอ
เอนเตอร์เทนเมนท์

บริษทั ร่วมที่บริษทั ฯ ถือ
หุน้ ทางตรงร้อยละ 49.00

ลูกหนี้อ่ นื

3.48

บริษทั แมคไทย
จํากัด

บริษทั ที่คุณวิชา พูลวร
ลักษณ์ ถือหุน้ ร้อยละ
100

รายได้
1. ค่าเช่าและบริการ

6.54

2. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบริการที่ปรึกษา
2. ค่าต้นทุนโฆษณา
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อ่ นื
เจ้าหนี้อ่ นื
เงินมัดจํารับ

5.06
1.20
1.63
1.06
0.72
20.63
0.30

รายการที่บริษทั ฯ จ่ายค่าจัดการระบบ
สาธารณูปโภค (ปรับอากาศ ระบบลิฟท์และบันได
เลื่อน) ให้ก่อนแล้วมาเรียกเก็บกับบมจ.
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์

ลูกหนี้เกิดจากบจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ขายตัว๋
ภาพยนตร์ให้เมเจอร์ฯ และยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
คืน
เงินที่บริษทั ฯ ขายตัว๋ ให้และรอทําคืนในเดือน
ถัดไป

เป็ นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขมุ วิท
รังสิต สําโรง และเมโทรโพลิส เป็ นรายการปกติ
ทางการค้า และเป็ นราคาตลาดซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บจ.เวลแอด

บริษทั ที่คุณวิชา และคุณ
ภารดี
พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร่วมกัน

ค่าบริการที่ปรึกษา

23.40

เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตราเดือนละ
1.95 ล ้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ นราคาที่ตกลงกัน
ตามที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นการคิดค่าตอบแทน
อยู่ท่ ไี ม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งตํา่ กว่าเมื่อ
เทียบกับประธานบริหารของบริษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าตํา่ กว่า
ทัง้ นี้คุณวิชาไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่นใด

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ์

บริษทั ที่บดิ า
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ถือหุน้

รายได้
1. รายได้ค่าบริหารจัดการ

4.80

รายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท
เป็ นค่าบริหารศูนย์ของสาขาปิ่ นเกล ้าในส่วนของ
บิดาคุณวิชา เป็ นรายการปกติทางการค้า และเป็ น
ราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าอุปกรณ์

21.60

ค่าเช่าอุปกรณ์อตั ราเดือนละ 1.8 ล ้านบาท เป็ น
การเช่าอุปกรณ์โรงภาพยนตร์จาํ นวน 8 โรง โดยมี
อายุของสัญญา 15 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล ้ว เป็ นราคาตลาด เทียบได้กบั ราคา
อุปกรณ์โดยรวมของโรงภาพยนตร์ทงั้ หมดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล ้า ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ อีจวี ี

หจก.เวล
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริษทั ที่บดิ า
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ถือหุน้

เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ

3.70
22.85

2. ค่าสาธารณู ปโภค
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ นื

8.66
1.48
1.40

เป็ นการเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลางเพื่อดําเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สาขาปิ่ นเกล ้า โดยมีค่าเช่า 800
บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายุของสัญญา 15
ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็ นราคาตลาด
ของเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

บจ.เพชรปิ่ นเกล ้า

บริษทั ที่
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ

2. ค่าสาธารณูปโภค
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่ นื
รายได้
บจ. รัชโยธิน อเวนิว บริษทั ที่บริษทั ถือหุน้
แมเนจเมนท์
ทางอ้อม
ค่าบริหารจัดการ
ผ่านบมจ.สยามฟิ วเจอร์ดี ค่าใช้จ่าย
เวลอปเมนท์ ร้อยละ12.04 ค่าสาธารณูปโภค
และถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน
บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อย
ละ 49.96
ลูกหนี้อ่ นื
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
3.70
14.24

เป็ นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ (ปิ่ น
เกล ้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ นราคาตลาดของ
เซ็นทรัล สาขาปิ่ นเกล ้า

2.69
0.58
1.57
1.80
0.63

4.34
11.94
7.98

เป็ นค่าบริการสาธารณูปโภคสําหรับการเช่าพื้นที่
เพื่อสําหรับสํานักงานของบริษทั ฯ ในบริเวณรัช
โยธิน อเวนิว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ นราคาตลาด
เป็ นสิทธิการเช่าในพื้นที่อาคารซูซูกิ อเวนิว

10.2 นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันประเภทค่าบริหารงานเป็ นรายการที่มลี กั ษณะตามปกติธุรกิจทัว่ ไป และมีนโยบายการทํารายการระหว่างกันเป็ นไป
ตามสัญญา
รายการระหว่างกันทุกรายการจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดําเนินการ
10.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนัน้ เป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั
ฯ โดยผูต้ รวจสอบบัญชีมคี วามเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อยตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ น
รายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย กับบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ที่มบี คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าเป็ นรายการจําเป็ นตามปกติธุรกิจทัว่ ไป และเป็ นราคาที่เหมาะสม
10.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีท่ มี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทํา
สัญญาเพื่อกําหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน เพื่อให้ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และในกรณีท่ มี รี ายการระหว่างกันที่มสี าระสําคัญ บริษทั ฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มกี รรมการตรวจสอบ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
10.5 รายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
ลักษณะการดํา เนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เ กิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐาน
บัญชีท่ กี าํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้กูย้ มื หรือคํา้ ประกันเงินกูแ้ ก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริ ษ ทั ฯ จะได้ใ ห้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ใ้ ห้ค วามเห็น เกี่ ยวกับ ความจํา เป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ท่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้
ตามแต่กรณี ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
11.1 งบการเงิน
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีงวดปี 2553
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล จากบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ให้ความเห็นว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
และ พ.ศ.2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ท่ แี นบมานี้ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริหารของ
กิจการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ กี ิจการใช้และ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งผูบ้ ริหารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษทั สําหรับปี ส้ นิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยและของเฉพาะบริษทั เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไป
รายงานของคณะกรรมการ (ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด)ี
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํา่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่ สี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างพอเพียงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละดํารงรักษาไว้ซ่ งึ ระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มน่ั ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดําเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กนั ให้มีความถูกต้อ งและครบถ้ว น ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ เรื่องนี้ ป รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี น้ แี ล ้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2553
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11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
รายการ
(หน่วย:บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบตรวจสอบ ณ สิ้นงวด
2551

2552

2553

241,388,077

532,015,534

202,163,428

1,115,355,101

793,730,155

797,909,433

132,106,341

178,010,205

134,615,650

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

1,506,765,502

1,471,946,645

2,205,262,747

อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

4,932,677,022

5,709,251,309

5,406,004,733

รวมสินทรัพย์

9,659,143,446

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ

เงินเบิกเกินบัญชี

11,269,153,631 11,032,931,500

42,068,558

56,800,410

17,572,161

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

795,400,000

1,693,011,012

479,807,902

เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย

659,024,134

624,908,996

539,360,225

ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี

424,104,074

318,127,353

158,828,032

-

-

440,126,829

เงินกูย้ มื ระยะยาว

1,011,670,495

172,047,375

146,615,235

รวมหนี้ สนิ

4,237,436,547

5,880,231,764

5,359,419,810

ทุนจดทะเบียน

906,000,000

906,000,000

906,000,000

ทุนชําระแล ้ว

881,897,219

881,897,219

881,897,219

3,839,673,605

3,839,673,605

3,839,673,605

กําไรสะสมยังไม่จดั สรร

615,598,285

481,080,203

780,529,813

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

5,421,706,899

5,388,921,867

5,673,511,690

รายได้รวม

5,328,457,422

5,560,731,919

6,021,083,788

ต้นทุนขายและบริการ

3,547,761,708

3,919,250,626

3,944,510,167

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,184,185,874

1,350,867,888

1,462,018,279

88,234,750

133,368,738

138,411,197

643,291,874
626,356,254

327,436,735
333,724,752

776,806,756
761,988,752

0.71

0.39

0.91

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน

986,588,962

1,448,649,034

1,714,825,692

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-729,671,162

-1,872,340,415 -1,160,328,558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-185,175,574

714,318,838

-661,345,618

71,740,226

290,627,457

-329,852,106

เงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ดอกเบี้ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษทั
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน

(ลดลง)สุทธิ
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
11.2.1 ภาพรวมของบริษทั
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ดําเนินธุ รกิจหลักใน 5 กลุม่ ธุรกิจ คือ กลุม่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ กลุม่
ธุรกิจโบว์ล่ งิ คาราโอเกะและลานสเก็ตนํา้ แข็ง กลุม่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ กลุม่ ธุรกิจสื่อโฆษณา และกลุม่ ธุ รกิจจัดจําหน่ายวีซดี ี ดีวดี ี
บลูเรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
จากการเพิ่มสาขาอีกจํานวน 4 สาขา ประกอบกับกระบวนการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ ณ วันสิ้นปี 2553
บริษทั ฯบริหารโรงภาพยนตร์อยู่ทงั้ หมด 366 โรง ให้บริการได้กว่า 88,150 ที่นง่ั โบว์ล่ งิ 480 เลน ห้องคาราโอเกะ 334 ห้อง และ ลานสเก็ต
นํา้ แข็งรูปแบบใหม่อกี 2 แห่ง และพื้นที่ให้เช่ารวมทัง้ สิ้น 50,491 ตารางเมตร
สําหรับกลุม่ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์นนั้ จากการที่ได้มกี ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการเมื่อปี 2552 เพื่อให้การบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้เกิดกระบวนการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ท่ สี มบูรณ์ข้นึ ตัง้ แต่การนําภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการจัด
จําหน่ ายภาพยนตร์ในรู ปแบบของ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
(MPIC) ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เอ็ม เตอร์ต้ ี ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่งเป็ นบริษทั สร้างภาพยนตร์ไทยขึ้นภายใต้ MPIC ด้วยนัน้
ทําให้เกิดบูรณาการทางธุรกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ทาํ ให้ทงั้ ผลประกอบการของ MPIC แข็งแกร่งขึ้น แต่ยงั ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการทํากําไรให้กบั สายธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ อีกด้วย
นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษทั ฯ ดําเนินการแลว้ เพื่อให้บริษทั ฯเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงที่ครบวงจร บริษทั ฯยังถือหุน้ ในบริษทั
ร่ ว ม ได้แ ก่ บมจ. สยามฟิ ว เจอร์ ดีเ วลลอปเมนท์ ที่พ ฒั นาพื้น ที่ใ ห้เ ช่ า ในรู ป แบบศู น ย์ก ารค้า ชุม ชนขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง บมจ.
แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ (CAWOW) ผูใ้ ห้บริการศูนย์ออกกําลังกายเชิงสันทนาการ และ บจ.ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ ที่ให้บริการเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายบัตรต่างๆแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ผ่านทางระบบ Online Real-time นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษทั ยังได้ร่วมทุนจัดตัง้
บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ขึ้นอีกเพื่อดําเนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์อกี
ด้วย ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ และให้เกิดการชมภาพยนตร์มากขึ้น
นอกจากนี้บริษทั ฯยังได้ลงทุนใน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ (MJLF) อีกด้วย ในเดือน
มิถนุ ายน 2550 บริษทั ฯได้ตงั้ กองทุน MJLF ขึ้นเพื่อระดมทุนในการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดนิ และอาคารในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่า 2,300 ลา้ นบาท บริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ กําไรที่
ได้มาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน บริษทั ฯได้นาํ ไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ต่อมาในปลายปี 2553
MJLF ยังได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแลว้ ได้เพิ่มขึ้น
เป็ น 3,300 ล ้านบาท และบริษทั ยังได้ลงทุนเพิ่มและรักษาสัดส่วนการถือหุน้ อยู่ท่ รี อ้ ยละ 33 เท่าเดิม
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้เข้าถือหุน้ ใน บจ.พีวอี าร์ (PVR) ซึ่งเป็ นบริษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของอินเดีย เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ชนั้ นํารายหนึ่งของประเทศอินเดีย พีวอี าร์เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ใน
รู ปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศอินเดียตัง้ แต่ปี 2540 ปัจจุบนั เครือข่ายของพีวอี าร์ ประกอบด้วย 142 โรงภาพยนตร์ 33 สาขาใน
ประเทศอินเดีย ทัง้ นี้ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ PVR เริ่มต้นขึ้นตัง้ แต่ปี 2551 ซึ่งเป็ นปี ท่ บี ริษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับ PVR จัดตัง้ บจ.พีวอี าร์ บลู
โอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (PVR blu-O) ขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิจโบว์ล่ งิ ในประเทศอินเดีย ธุ รกิจโบว์ล่ งิ เป็ นธุ รกิจเสริมที่ดี ทําให้ PVR เป็ น
มากกว่าผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ แต่ยงั มีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ล่ งิ แนวบันเทิงนี้ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี
จากผูบ้ ริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของสาขาแรก ดังนัน้ PVR blu-O จึงแผนมี่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศ
อินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถอื เป็ นโอกาสทองสําหรับบริษทั ฯ ในการเติบโตในต่างแดน ในตลาดที่มศี กั ยภาพสูง และใหญ่กว่า
ประเทศไทยหลายเท่าตัว
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ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานในปี 2553
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 6,021 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จํานวน 460 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่งถือว่าเป็ น
อัตราการเติบโตที่ดขี ้นึ เมื่อเทียบอัตราการเติบโตในปี ก่อนหน้า เหตุผลหลักๆคือ ธุรกิจสื่อโฆษณามีการปรับตัวสูงขึ้นได้ค่อนข้างดี หลังจากปี
ที่ยา่ํ แย่เนื่องจากวิกฤตเศรฐกิจทัว่ โลกประกอบกับผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ทัง้ นี้เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเติบโตแข็งแกร่งในปี
2553 ความเชื่อมัน่ ทัง้ ในภาคธุ รกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนความเชื่อมัน่ และการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภคจึงกลับมาได้
ค่อนข้างดี นอกจากนี้ ธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์แบบบูรณาการของ MPIC ยังเติบโตได้ดขี ้นึ ตามลําดับหลังจากที่ได้มกี ารปรับโครงสร้าง
ใหม่
สําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ปรับตัวสูงขึ้นเพียงแค่รอ้ ยละ 1 เหตุผลหลักคือ วิกฤตการเมืองที่ปะทุข้นึ อีก
ครัง้ ในช่วงไตรมาสสองของปี มีการปักหลักชุมนุมที่ส่ แี ยกราชประสงค์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจแห่งใหญ่ของประเทศ สถานการณ์
ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้น จนนําไปสู่จราจลในที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตึกราม ศูนย์การค้าหลายแห่งถูกเผา มีการประกาศห้ามออกนอก
เคหะสถานในยามวิกาล ผลกระทบหลักที่มตี ่อบริษทั คือ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็ นสาขาใหญ่กลางเมือง ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ และ
เป็ นที่น่าเสียดายที่ในช่วงสองเดือนนัน้ โดยปกติจะเป็ นช่วงที่มภี าพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากฮอลลีวูด้ เข้าฉายเป็ นจํานวนมาก (Hollywood’s
summer blockbusters) ซึ่งมักจะทํารายได้ดที ่ สี าขานี้ นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ยังมีอุทกภัยร้ายแรง นํา้ ท่วมหัว
เมืองใหญ่ของหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมภิ าค นํามาซึ่งความเดือดร้อนและสู ญเสียในวงกว้าง และในช่วงสองเดือนนัน้ เป็ นจังหวะที่มี
ภาพยนตร์ไทยเข้าฉายเป็ นจํานวนมาก ภาพยนตร์ไทยเหล่านี้มกั จะได้รบั การตอบรับที่ดใี นต่างจังหวัด สถานการณ์นาํ้ ท่วมดังกล่าวจึงส่งผล
ให้ภาพยนตร์ไทยในช่วงนัน้ ทํารายได้ไม่ดเี ท่าที่ควร
แต่ถา้ วิเคราะห์ลงไปในผลประกอบการรายไตรมาส ในไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสาม จะเห็นได้ว่ายอดขายบัตรชมภาพยนตร์ในไตร
มาสดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 19 และ 34 ตามลําดับ ในไตรมาสหนึ่งนัน้ ภาพยนตร์ท่ ที าํ รายได้สูงสุดสองอันดับแรกได้แก่ “อวตาร”
และ “32 ธันวา” กระแสตอบรับภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ ฟอร์มยักษ์เรื่อง “อวตาร” นัน้ ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ในขณะที่ภาพยนตร์
ไทยเรื่อง “32 ธันวา” ก็ได้รบั ความนิยมสูงเช่นกัน และความที่เป็ นภาพยนตร์ไทย จึงเข้าถึงได้ทกุ ตลาดทัว่ ประเทศ ไม่เฉพาะแต่เพียงเมือง
ใหญ่ สองประเด็นหลักที่เป็ นพัฒนาการที่ดสี าํ หรับวงการภาพยนตร์คือ “อวตาร” ได้ปลุกกระแสการสร้างภาพยนตร์สามมิตขิ ้นึ อีกครัง้ ในฮอล
ลีวูด้ และการที่มภี าพยนตร์ไทยคุณภาพดี เข้าฉายควบคู่กบั ภาพยนตร์ดๆี จากฮอลลีวูด้ ทําให้ผูบ้ ริโภคมีทางเลือก และส่งผลให้ยอดขายบัตร
ชมภาพยนตร์เติบโตได้
สําหรับไตรมาสสาม ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ถึง 871 ล ้านบาท ห้าอันดับภาพยนตร์ทาํ รายได้สูงสุดในไตร
มาสสาม เป็ นภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง และเป็ นภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ 2 เรื่อง อันดับหนึ่งคือ ภาพยนตร์ไทยชื่อ “กวนมีนโฮ” อันดับที่สองและ
สามคือ ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ ชื่อ “แวมไพร์ ทไวไลท์ 3 อีคลิปส์” และ “ผีชีวะ 4 สงครามแตกพันธุ ไ์ วรัส” สามมิติ ส่วนอันดับสี่และห้าคือ
ภาพยนตร์ไทยชื่อ “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก” และ “ตุก๊ กี้ เจ้าหญิงขายกบ” เป็ นที่ประจักษ์อกี ครัง้ ในวงการภาพยนตร์ว่า ไตรมาสที่สามารถทํา
ยอดขายสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์นนั้ เป็ นไตรมาสที่เพียงแค่มสี ่วนผสมที่ดขี องภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ประกอบกับภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ ดีๆ แต่ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นฟอร์มใหญ่มาก
สําหรับต้นทุนการให้บริการและการขายทัง้ หมดในปี 2553 มีมลู ค่า 3,945 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เพียงแค่ 25 ลา้ นบาท คิด
เป็ นอัตราการขยายตัวเพียงแค่รอ้ ยละ 1 ซึ่งตํา่ กว่าอัตราการขยายตัวของรายได้รวมมาก เหตุผลแรกคือรายได้จากธุรกิจโฆษณาฟื้ นตัวได้ดี
จากสภาพเศรฐกิจที่ดขี ้นึ แต่เหตุผลที่แสดงถึงพัฒนาการที่ดขี องปัจจัยพื้นฐานคือ ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์ดขี ้นึ
อย่างเห็นได้ชดั ถึงแม้ยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ของทัง้ ปี จะปรับตัวสูงขึ้นเพียงแค่รอ้ ยละ 1 ก็ตาม แต่ตน้ ทุนของการขายบัตรชมภาพยนตร์
ปรับตัวลดลงร้อยละ 4 ทัง้ นี้ กลยุทธ์ทางด้านราคาที่เรียกว่า “dynamic pricing strategy” ที่ได้เริ่มดําเนินการตัง้ แต่ช่วงครึ่งหลังของปี
2551 มีส่วนช่วยลดแรงกระทบบนยอดขายจากสถานการณ์ทางการเมืองและอุทกภัยในไตรมาสสองและสี่ดงั กล่าวข้างต้น อีกทัง้ โมเดลธุรกิจ
เชิงบูรณาการกับ MPIC ยังเป็ นส่วนเสริมให้ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์นนั้ ดีข้นึ ด้วย กล่าวคือภาพยนตร์เรื่อง “32
ธันวา” เป็ นภาพยนตร์ท่ ผี ลิตและจัดจําหน่ายโดยกลุม่ MPIC ที่ได้รบั การตอบรับที่ดมี ากและมียอดขายสูง โมเดลธุรกิจแบบบูรณาการทําให้
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กลุม่ บริษทั ไม่มตี น้ ทุนค่าเช่าฟิ ลม์ ภาพยนตร์ ในขณะที่ตน้ ทุนการผลิตภาพยนตร์ของกลุ่ม MPIC นัน้ มีรายได้สนับสนุ นจากพันธมิตรธุรกิจ
ต่างๆรองรับ อัตราการทํากําไรจึงปรับตัวสูงขึ้นได้
ส่วนค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิ้นในปี 2553 มีมลู ค่า 1,507 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 9 ทัง้ นี้มาจากเหตุผลหลัก 2 ข้อ ข้อที่หนึ่ง
ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการปิ ดสาขาแกรนด์อจี วี ี ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ในไตรมาสหนึ่ง และ อีจวี สี าขาเมโทรโปลิสในไตรมาสสี่ เนื่องจากทัง้ สอง
สาขามีผลประกอบการที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ การย้ายสินทรัพย์ของสองสาขานี้ไปใช้ท่ สี าขาใหม่ท่ มี ศี กั ยภาพสูงกว่าน่าจะช่วยทําให้ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์นนั้ ๆดีข้นึ นอกจากนี้ สาขาเมโทรโปลิสได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองต้องปิ ดกิจการมาตัง้ แต่เดือนเมษายน และต้อง
ปิ ดต่อเนื่องถึงสิ้นปี เนื่องจาก ตึกบิ๊กซี ราชดําริ นัน้ ถูกวางเพลิงระหว่างการจราจลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม บริษทั ฯจึงพิจารณาและ
ตัดสินใจปรับพื้นที่ของโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนเป็ นพื้นที่เช่าที่สาขานี้ จึงเกิดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางบัญชีข้นึ เหตุผลที่สองที่ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นคือมีการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CAWOW ทัง้ นี้เนื่องจากมูลค่าตลาดลดลงมาก
สําหรับกําไรสุทธิในปี 2553 อยู่ท่ ี 762 ลา้ นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 128 เหตุผลหลักๆมีอยู่ 3 ประการ ประการแรกคือ
รายได้จากธุ รกิจโฆษณาซึ่งมีอตั รากําไรสูงมากฟื้ นตัวได้ดี ประการที่สองคือความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์ซ่ งึ เป็ นธุรกิจ
หลักดีข้นึ ดังกล่าวข้างต้น ประการที่สามเกิดจากรายการพิเศษ ในไตรมาสสี่ MJLF ได้ระดมทุนเพิ่มเพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในอาคาร
ศูนย์การค้าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จึงทําให้เกิดกําไรจากการขายสิทธิดงั กล่าวที่ บจ.รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม ส่งผลให้ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสูงขึ้นกว่าปกติ อย่างไรก็ดี กําไรจากการดําเนินการของทัง้ ปี ที่ไม่รวมกําไรพิเศษยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 112
ฐานะทางการเงินของบริษทั ณ สิ้นปี 2553
สินทรัพย์
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 มูลค่า 11,032 ลา้ นบาท ลดลง 236 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2 จากปี 2552 เหตุผล
หลักๆเกิดจากการปิ ดโรงภาพยนตร์ทงั้ สองสาขาข้างต้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนัน้ เกิดจาก
การที่เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ที่บริษทั ฯได้ซ้ อื หุน้ ใน PVR ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วันสิ้นปี 2552 ได้ถูกบันทึกเป็ นเงิน
ลงทุนระยะยาวซึ่งอยู่ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2553
นอกเหนือจากเงินลงทุนระยะยาวใน PVR แลว้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจากการที่บริษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มใน MJLF
หลังจากที่ MJLF ได้ระดมทุนเพิ่มอีก 1,000 ลา้ นบาท เพื่อเข้าซื้อสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าเมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน บริษทั ฯได้ลงทุน
เพิ่มและรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ใน MJLF อยู่ท่ รี อ้ ยละ 33
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนัน้ ณ สิ้นปี 2553 มีอยู่จาํ นวน 202 ลา้ นบาท กระแสเงินสดสุทธิท่ ไี ด้จากกิจกรรม
ดําเนินงานรวมทัง้ สิ้นจํานวน 1,492 ลา้ นบาท ส่วนเงินสดสุทธิท่ ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,160 ลา้ นบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินอยู่ท่ ี 661 ล ้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน ณ สิ้นปี 2553 โดยหลักมาจากการออกหุน้ กูเ้ พิ่มอีก 800 ลา้ นบาท และมีการจ่ายคืนในส่วนของเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน ทําให้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลงอย่างมีนยั จาก 1,750 ลา้ นบาท ณ สิ้นปี
2552 เหลือเพียงแค่ 497 ลา้ นบาท ณ สิ้นปี 2553 ส่วนการเพิ่มของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนนัน้ หลักๆเกิดจากการออกหุน้ กูด้ งั ที่กล่าวข้างต้น
เป็ นหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มหี ลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ วงเงิน 800 ลา้ นบาท
อายุ 3 ปี ครบกําหนดจ่ายคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการบริหารต้นทุนทางการเงินใน
สภาวะการณ์ท่ ดี อกเบี้ยในประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

สภาพคล่องและความสามารถในการทํากําไร
สภาพคล่องของบริษทั ฯ ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็ น 0.77 เท่า นับว่าดีข้นึ เมื่อเทียบกับ 0.65 เท่า ณ สิ้นปี 2552 ทัง้ นี้เกิดจากการที่เงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลงอย่างมีสาระสําคัญ สภาพคล่องของบริษทั ฯ ณ สิ้นปี จะสูงยิ่งขึ้นอีกหากบริษทั ฯไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน
MJLF เพราะจะมีเงินสดเหลือประมาณ 330 ล ้านบาท
ความสามารถในการทํากําไรดีข้นึ มากในปี 2553 ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น อัตรากําไรของสายธุรกิจหลักดีข้นึ แทบทุกสายธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าก็แข็งแกร่งเพราะบริษทั ร่วมและกิจการ
ร่วมค้ามีผลประกอบการดี และไม่มกี ารรับรู ผ้ ลขาดทุนจาก CAWOW อีกต่อไป นอกจากนี้ยงั มีกาํ ไรพิเศษในงบกําไรขาดทุนของ บจ.รัช
โยธิน อเวนิว ซึ่งเกิดจากการขายสิทธิการเช่าให้กบั MJLF อย่างไรก็ดี กําไรจากการดําเนินการของทัง้ ปี เฉพาะในส่วนของสายธุรกิจหลัก ที่ไม่
รวมกําไรพิเศษและไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า ยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 112 เปรียบเทียบกับ
รายได้รวมที่ปรับตัวสูงขึ้นแค่เป็ นร้อยละ 8
11.3 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 3430 และนายบุญมี งดงามวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3673 แห่งสํานักงานบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จํากัด ได้รบั ค่าตอบแทนในส่วนของผูส้ อบบัญชี ในปี 2553 จากบริษทั ฯ เป็ นเงิน จํานวน 6,300,000 บาท
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

แบบประเมินนี้ จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้ มที่ดีซ่ ึงเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของการเติบโต
เจริญก้าวหน้าขององค์กร และระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเอื้อ
ให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที่บริษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทั ตระหนักถึง
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การ
จัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิท่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร การที่
ฝ่ ายบริหารและบุคคลากรในองค์กรให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน เป็ นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ใช่หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมการได้มีก ารกํา กับดู แ ลให้มีก ารกํา หนดเป้ าหมายและแผนการดํา เนิน ธุ ร กิจ ของบริษ ทั เป็ น ประจํา ทุกปี (Annual
operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี ท่ สี อดคลอ้ งกับ Mission และ Vision
ของบริษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและนําไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ในการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวทางบริษทั จัดให้มกี ารติดตามผลเดือนละครัง้ เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหา
ที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุ รกิจในช่วงระหว่างดําเนินการให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ในขณะนัน้
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เรื่องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

1.2 คณะกรรมการบริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านแล ้วว่า การตัง้ เป้ าหมายได้ดาํ เนินการอย่างรอบคอบ และได้พจิ ารณาถึง
ความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การให้ส่ งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
โดยไม่มกี ารจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู่การกระทําทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เช่น
ตัง้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ว่าได้จดั ทําอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการ
ประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
สภาวการณ์การแข่งขันที่คาดหมายในปี นนั้ ๆ อีกทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานพนักงานในบริษทั แลว้ ว่ามีความรูแ้ ละ
ความสามารถที่จะปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถงึ การให้ส่ งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของ
บริษทั และสอดคล ้องต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ มอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มหี น่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมาย
และแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็ นประจํา

1.3

บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยสํานักงานใหญ่กรุงเทพฯหรือที่
เรียกว่า Support center ได้จดั แบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุ นงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทัง้ ที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.4 บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรือไม่
; มี

 ไม่มี

บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายใน
องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ มี กี ารฝ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน

1.5 บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไปที่
รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไปที่
รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มอื ปฏิบตั กิ าร (Operation manual)
และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
เพื่อทําการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากร
ที่มอี ย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นเครื่องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริต

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ในระยะยาว ใช่
หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อ ประโยชน์ร่วมกันทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว เนื่องจากบริษทั เป็ นธุรกิจด้านการบริการจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั งิ านในเรื่องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ที่
ใช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ่ ผี ดิ ไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ น ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึง
ชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ทิ ่ เี ท่าเทียมกัน เป็ นธรรม เปิ ดเผย และโปร่งใส

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจาก
ปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษทั ขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการ
กํากับดูแลไม่ทว่ั ถึง เป็ นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทําให้มผี ลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนําพาให้บริษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นนั้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้อง
ดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํา่ เสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษทั ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
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2.1 บริษทั มีการประเมินอย่างสมํา่ เสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจั จัยใดบ้างที่เป็ นปัจจัยความเสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอก
และภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
; มี
 ไม่มี
บริษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสมํา่ เสมอ โดยจะต้องวิเคราะห์เพื่อระบุปจั จัย ทัง้ ภายนอกและภายในและ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบออกมาให้ชดั เจน เพื่อที่บริษทั จะรีบดําเนินการแก้ไขและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้คณะกรรมการได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.2

บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทําให้ปจั จัยที่เป็ นความเสี่ยงนัน้ เกิดขึ้น
; มี
 ไม่มี
บริษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ท่ จี ะทําให้ปจั จัยที่เป็ นความเสี่ยงที่บริษทั ได้ระบุไว้นนั้ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็ น
สัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แลว้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
2.3 บริษทั กําหนดให้มมี าตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ เี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านัน้
ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการให้มกี ารประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ ี
เป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงแล ้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กร

2.4

บริษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรือกรณี ฉุกเฉินที่เป็ นเรื่อง
เร่งด่วนต้องรีบแก้ไขป้ องกัน นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มอี ย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อให้
บริษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
2.5

บริษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั งิ าน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อยู่เป็ นประจําทุกเดือน
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เป็ นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อให้บริษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้
ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ริ ายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ อี าจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทจุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธกี ารเพื่อให้แน่ใจว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์
อักษร ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
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บริษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการบริหาร และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั มากขึ้น พร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รบั ทราบอํานาจ
ดําเนินการของฝ่ ายบริหารด้วย
3.2 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่
หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านที่กล่าวข้างต้นออกจากกันอย่างชัดเจน และเด็ดขาด โดยหน่วยงานต่างๆ
ของบริษทั มีกรอบอํานาจอนุ มตั ิท่ แี ตกต่างกัน ส่วนหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีแลข้อมูลสารสนเทศ (รวมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ)
และการจัดเก็บ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ จะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไม่มกี ารมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงาน
หนึ่งหน่วยงานใดสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามลําพังตัง้ แต่ตน้ จนจบแต่จะต้องมีการสอบยันความถูกต้องซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณีท่ บี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษทั มีมาตรการที่
รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ่ กี าํ หนด ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมตรวจสอบ และ
ได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยกําหนดให้มี
หน่วยงานที่ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

3.4

ในกรณีท่ มี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้กระทําโดยผูท้ ่ ไี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ เท่านัน้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ห้ามมิให้ผูท้ ่ เี กี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ อันอาจส่งผลต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.5 ในกรณีท่ มี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญและพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
การตัดสินใจอนุมตั ธิ ุรกรรมใด ๆ ก็ตาม บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็ นสําคัญ และกรณีเป็ นธุรกรรมที่อาจ
มีความขัดแย้งจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ หรือขอความเห็นก่อนแล ้วแต่กรณี
3.6 ในกรณีท่ ไี ด้มกี ารอนุมตั ธิ ุรกรรมกับผูท้ ่ เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล ้ว (เช่น การทําสัญญาซื้อขายสินค้า
การให้กูย้ มื การคํา้ ประกัน) ได้มกี ารติดตามให้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ลผูกพันบริษทั หรือไม่ (เช่น ติดตามการ
ชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้มกี ารติดตามและให้ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่มผี ลผูกพันอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ดูแลและติดตามผลผูกพันทางธุรกรรมนัน้ ๆ
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3.7 กรณีท่ บี ริษทั มีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ ผี ูท้ ่ เี กี่ยวข้องดังกล่าวนําโอกาส
หรือประโยชน์ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
3.8 ในกรณีท่ บี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่าง
สมํา่ เสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางให้บคุ คลที่บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้ส่งกรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ย่อย ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ได้แต่งตัง้ ตัวแทนบริษทั ในการ
ติดตามดูและการดําเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และรายงานผลให้บริษทั รับทราบอย่างต่อเนื่อง

3.9 บริษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
; ใช่ มี
 ไม่มี
บริษทั มีการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบที่ทางรัฐบาล หรือหน่ วยงานราชการ รวมถึงคู่ คา้ ที่
กําหนดออกมา และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษทั ตลอดจนจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นการให้บริษทั ดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
3.10 ในกรณีท่ บี ริษทั เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดการกระทําในลักษณะนัน้ อีก หรือไม่
 มี
 ไม่มี
; ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริหารสนับสนุนให้บริษทั ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กาํ หนดอย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็ นสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู ถ้ ือหุน้ หรือผู ท้ ่ ี
เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มขี อ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น
ดังนัน้ การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ่ เี กี่ยวข้องจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ข้อมูลที่มคี ุณภาพควรมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทั ได้จดั ให้มขี อ้ มูลที่สาํ คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือก
ต่างๆ เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สาํ คัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษทั ก็จะจัดให้มขี อ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อ
แจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือผูท้ ่ เี กียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
4.2 กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํา่ ตามที่กฎหมายกําหนด ใช่หรือไม่
; ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่
บริษทั จะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี ถดั ไปต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยเวลา 1
ปี และบริษทั กําหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาแก่คณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํ ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
กรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระ สําคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อ
คัดค้าน (ถ้ามี) โดยในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรม การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครัง้ ถัดไป ซึ่ง
เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ โดยจะเก็บไว้เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการบริษทั ได้ตลอดเวลา
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4.4 บริษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคยได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีวา่ มี
ข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเป็ นสัดส่วน และมี
เอกสารบางส่วนที่จา้ งผูใ้ ห้บริการภายนอกที่ได้มาตรฐานเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเอกสารดังกล่าว ซึ่งบริษทั สามารถขอเรียกดูเอกสารได้อย่างทันกาล
ตามความเหมาะสม
4.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล ้วใช่หรือไม่วา่ ฝ่ ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ ที าํ ให้บริษทั แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารปรับนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปัจจุบนั ที่มผี ลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษทั จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ควรต้องติดตามอย่างสมํา่ เสมอว่า มีการปฏิบตั ติ าม
เป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ท่ เี ปลี่ยนแปลงไป
รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีท่ บี ริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารว่าเป็ นไปตาม
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปี เพื่อขออนุมตั กิ บั คณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ ายบริหารจะรายงานความคืบหน้า
และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ให้คณะ กรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษทั
ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
5.2 กรณีท่ ผี ลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ บริษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่
หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั กําหนดให้แต่ละหน่ วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรู ปแบบต่างๆ เช่น Key
Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและดําเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็ นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคลอ้ งกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้ าหมายที่วางไว้อย่าง
เหมาะสม
5.3

บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํา่ เสมอ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั ทัง้ นี้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้
จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุมภายในของบริษทั ในทุกหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอว่า (1)
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ (2) การให้ความเชื่อมัน่ แก่รายงานทางการเงินว่าน่าเชื่อถือได้ (3) การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทัง้ ภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)
ทัง้ นี้จะมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่าง
สมํา่ เสมอ
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5.4 กรณี ท่ ีบริษทั มีการตรวจสอบภายใน บริษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่ อคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้ผู ต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบ ตั ิ ง านได้อ ย่ า งอิส ระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจึงสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจําทุกเดือน รวมถึง
รายงานผลเชิงเสนอแนะต่ อผู บ้ ริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในให้เ หมาะสมต่ อสภาพแวดลอ้ มของการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ ได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่
การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พจิ ารณาถึงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญทุกครัง้ โดย
หน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุกเดือน อีกทัง้ ยังได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของแต่ ละหน่ วยงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญ
5.6

บริษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่มี
สาระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
5.7 บริษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีท่ เี กิดเหตุการณ์ทจุ ริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริต มีการปฏิบตั ทิ ่ ฝี ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอ่ นื ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
หรือไม่
; มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริหารของบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิ่งที่ได้ทาํ การตัดสินใจดําเนินการใน
เรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการ
ทุจริต หรือการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มี
สิทธิ์และสามารถขอให้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษทั ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํ
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยเช่นกัน
**************************************
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ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แลว้ ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ่ นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล ้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทัง้ ของบริษทั
และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล ้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแลว้ บริษทั ได้มอบหมาย
ให้นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของนายธนกร ปุลเิ วคินทร์ กํากับ
ไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล ้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

…………………………………………………

2. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

กรรมการ

..........................................................

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายธนกร ปุลเิ วคินทร์

กรรมการ

..................................................

1. นางภารดี

ผูร้ บั มอบอํานาจ

พูลวรลักษณ์

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

นายสมใจนึก
เองตระกูล

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ /กรรมการ
อิสระ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

การถือ
หุน้

ปริญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

2547-ปัจจุบนั
2543-2547

ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ Upsala College, New

กรรมการ /

46

ประธานกรรมการบริหาร

ปริญญาโท MBA – Marketing

ตําแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

ปลัดกระทรวง

กระทรวงการคลัง

RCP - Role of
the Chairman
Program

การคลัง

Jersey ,USA
นายวิชา พูลวร
ลักษณ์

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

37.51

2540-2543

อธิบดี กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง

2541-ปัจจุบนั

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

Sandiego University, USA

กรรมการ

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

2546-ปัจจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546-ปัจจุบนั

กรรมการ

DCP - Director
Certification
Program

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์
บมจ.แคลิฟอร์เนีย ฟิ ตเนส

นางภารดี
พูลวรลักษณ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

48

ปริญญาโท MBA – Marketing
Sandiego University, USA
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.46

2541-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฏฐ์

ตําแหน่ ง

กรรมการ/

อายุ
(ปี )

49

กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

การถือ
หุน้

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

0.89

2545-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

Boston University, USA

2546-ปัจจุบนั

กรรมการ

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

2546-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์

ปริญญาโท MBA

ตําแหน่ ง

กรรมการ /
กรรมการอิสระ

47

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผูจ้ ดั การยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สู่ความเป็ นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่น 4 สถาบันการบริหาร
และจิตวิทยา
- CEO Development Institute
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั รุ่นที่
8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
DAP - Directors
Accreditation
Program

บจ.แคลิฟอร์เนีย ฟิ ตเนส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิชยั
พูลวรลักษณ์

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

0.47

2548 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

2546-2547

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร
2545-2547

บริษทั อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)

DCP - Director
Certification
Program

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

กรรมการ /

45

กรรมการอิสระ

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

การถือ
หุน้
(ร้อยละ)

นายอรรถสิทธิ์
ดํารงรัตน์

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(IOD Program)
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

-ไม่ม-ี

พ.ย. 50 ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

0.14

2546-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

2538-2546

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิ ลม์ ภาพยนตร์

DAP - Directors
Accreditation
Program

2545-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

ACP - Audit
Committee
Program

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนกร ปุลิ กรรมการ /
เวคินทร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจฟิ ลม์ ภาพยนตร์

53

ปริญญาโท MBA
United State International University, USA
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายชัย จรุงธ
นาภิบาล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

55

ปริญญาโท บัญชี

-ไม่ม-ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

ปริญญาตรี บัญชี

2546-ปัจจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523-2540

กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บมจ.สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์
กลุม่ บมจ.ไมเนอร์ ฟู้ด

DCP - Director
Certification
Program

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

นายวัลลภ ตัง้ กรรมการอิสระ/
ตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

58

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

การถือ
หุน้

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยแช้ปแมน, USA

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

0.08

2545-ปัจจุบนั

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Sandiego University , USA
2538-2540

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Coordinator

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

FSD - Financial
Statement for
Director

บจ.รีเจนซี่
DAP - Directors
Accreditation
Program
DCP - Director
Certification
Program
FND - Finance
for Non –
Finance
Directors

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

นายนฤนาท
รัตนะกนก

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ/

อายุ
(ปี )
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กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

การถือ
หุน้

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

-ไม่ม-ี

2549-ปัจจุบนั
2530 - 2540

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

กรรมการผูจ้ ดั การ

บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน)

2527 - 2530

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บงล. ซิต้ คี อร์ป จํากัด

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

นายปณิธาน
เศรษฐบุตร

กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

52

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การตลาด มหาวิทยาลัยโกลเดนท์เกต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา บริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยโกลเดนท์เกต สหรัฐอเมริกา

-ไม่ม-ี

ม.ค. 50ปัจจุบนั

ธ.ค. 44- เม.ย.
49

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษทั ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล (ปทท) จํากัด

DAP - Directors
Accreditation
Program

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

นางยุพนิ กาญ
จนวิกยั

ตําแหน่ ง

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

อายุ
(ปี )

46

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

การถือ
หุน้

ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

2546 - 2547

ปริญญาตร๊ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีการเงินและปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริษทั ยู สตาร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

-ไม่ม-ี

2539 - 2545
บริษทั ยัม เรสเทอรองตส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล (ปทท) จํากัด
นายอนวัช
องค์วาสิฏฐ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจโรงภาพยนตร์

42

ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

0.03

2541-ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

0.02

มี.ค. 2550 ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และ
บัญชี

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายฉัฐภูมิ
ขันติวริ ยิ ะ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

48

สายงานการเงิน

ปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และบัญชี

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี.ค. - ธ.ค.
2549

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการกลุม่ งานบัญชีและ
การเงิน
บริษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
2541 - มี.ค.
2549

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล /
ตําแหน่ ง

นายริชาร์ด วัล
เด็กก์

ตําแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ
(ปี )

44

ธุรกิจโบว์ล่ งิ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ข้อมูลการเข้า
ฝึ กอบรม

การถือ
หุน้

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

(IOD Program)

(ร้อยละ)

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

2542 - 2550

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริษทั เอสแอลอาร์ที จํากัด

-ไม่ม-ี

(ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป้ )

Switzerland

2538 - 2542

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริษทั ซีเล็ค เซอร์วสิ พาทเนอร์
จํากัด
(ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป้ )

นางจินดา
วรรธนะหทัย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

47

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

0.03

2539-ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่
เช่า

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

41

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-ไม่ม-ี

2549-ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกล
ยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
กลยุทธ์

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

-ไม่ม-ี

สายงานบริหารพื้นที่เช่า

นายจิรเดช นุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถิตย์
สายงานวางแผนกลยุทธ์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์

เนชัน่ แนลยูนิเวอซิต้ ี ซานดิเอโก ,สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ,สหรัฐอเมริกา
2546 - 2548

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จํากัด (มหาชน)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
บริษทั
รายชื่อ

บริษทั ย่อย

เมเจอร์

เมเจอร์

เมเจอร์

เมเจอร์

อุดร

สยาม

เชียงใหม่

รัชโยธิน

รัชโยธิน

เมเจอร์ โบว์ล

รัชโยธิน

ไอ

ซีนีเพล็กซ์ กรุป้

ซีนีแอด

พรอพเพอร์ต้ ี

เซอร์วสิ

ไฟว์สตาร์

ซีนีเพล็กซ์

ซีนีเพล็กซ์

เรียลตี้

ซีนีมา่

กรุป้

แมเนจเมนท์

แมกซ์

คุณสมใจนึก เองตระกูล

x

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณภารดี พูลวรลักษณ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณธนกร ปุลเิ วคินทร์

/

//

/

คุณอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์

/

คุณชัย จรุงธนาภิบาล

/

คุณวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร

/

คุณนฤนาท รัตนะกนก

/

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ**

/

คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

/

คุณกิตกิ ร พุม่ สว่าง

/

/

/

/

/

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริหาร

/

กรรมการ

บริษทั ย่อย
รายชื่อ

แปซิฟิค

อีจวี ี

อีจวี ี

เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น

เอ็กซิบชิ น่ั

ไฟว์สตาร์

วิลเลจ เอ็กซิบชิ น่ั

/

/

/

/

คุณวิชยั พูลวรลักษณ์

x

x

x

x

คุณปณิธาน เศรษฐบุตร*

/

/

/

/

มาร์เก็ตติ้ง

อีจวี ี
เอ็นเตอร์เทนเมนท์

คุณสมใจนึก เองตระกูล
คุณวิชา พูลวรลักษณ์

/

นางภารดี พูลวรลักษณ์
คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
คุณธนกร ปุลเิ วคินทร์

/

คุณอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์

คุณชัย จรุงธนาภิบาล
คุณวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
คุณนฤนาท รัตนะกนก

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

คุณฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ

/

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

/

/

/

/

คุณกิตกิ ร พุม่ สว่าง

/

/

/

/

คุณนุสรา ปิ่ นแก้ว

/

/

/

/

หมายเหตุ
x

ประธานกรรมการ

//

กรรมการบริหาร

/

กรรมการ

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)
เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

แบบประเมินนี้ จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดลอ้ ม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้ มที่ดีซ่ ึงเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของการเติบโต
เจริญก้าวหน้าขององค์กร และระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที่บริษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทั ตระหนักถึง
ความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ
การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิท่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การที่ฝ่ายบริหารและบุคคลากรในองค์กรให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน เป็ นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ใช่หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมการได้มีก ารกํา กับดู แ ลให้มีก ารกํา หนดเป้ าหมายและแผนการดํา เนิน ธุ ร กิจ ของบริษ ทั เป็ น ประจํา ทุกปี (Annual
operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนําเสนอเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี ท่ สี อดคลอ้ งกับ Mission และ Vision
ของบริษทั ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและนําไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ในการกําหนดเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวทางบริษทั จัดให้มกี ารติดตามผลเดือนละครัง้ เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหา
ที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุ รกิจในช่วงระหว่างดําเนินการให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ในขณะนัน้
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เรื่องดังกล่าวได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

1.2 คณะกรรมการบริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแลว้ ว่า การตัง้ เป้ าหมายได้ดาํ เนินการอย่างรอบคอบ และได้พจิ ารณาถึง
ความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การให้ส่ งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
โดยไม่มกี ารจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู่การกระทําทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เช่น
ตัง้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนเป้ าหมายและแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ว่าได้จดั ทําอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการ
ประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐาน ผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
สภาวการณ์การแข่งขันที่คาดหมายในปี นนั้ ๆ อีกทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานพนักงานในบริษทั แลว้ ว่ามีความรูแ้ ละ
ความสามารถที่จะปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถงึ การให้ส่ งิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลของ
บริษทั และสอดคล ้องต่อสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ มอื่นๆ รวมถึงได้กาํ กับดูแลให้มหี น่วยงานทําหน้าที่คอยติดตามผลของเป้ าหมาย
และแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็ นประจํา

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

1.3

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยสํานักงานใหญ่กรุงเทพฯหรือที่
เรียกว่า Support center ได้จดั แบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ ายต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุ นงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทัง้ ที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรือไม่
; มี

 ไม่มี

บริษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ที่เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี โดยใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายใน
องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั และคู่คา้ ของบริษทั โดยมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ มี กี ารฝ่ าฝื นไว้อย่างชัดเจน

1.5 บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไปที่
รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไปที่
รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มอื ปฏิบตั กิ าร (Operation manual)
และแผนผังการปฏิบตั ิงาน (Business process flow) ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
เพื่อทําการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษทั อย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบและการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากร
ที่มอี ย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นเครื่องมือในการควบคุมและป้ องกันการทุจริต

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ในระยะยาว ใช่
หรือไม่
; ใช่

 ไม่ใช่

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว เนื่องจากบริษทั เป็ นธุรกิจด้านการบริการจึงให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั งิ านในเรื่องความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ที่
ใช้กบั คู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ ่ ผี ดิ ไปจากวิธีการดําเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึง
ชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบตั ทิ ่ เี ท่าเทียมกัน เป็ นธรรม เปิ ดเผย และโปร่งใส

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจาก
ปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษทั ขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการ
กํากับดูแลไม่ทว่ั ถึง เป็ นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทําให้มผี ลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนําพาให้บริษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นนั้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้อง
ดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํา่ เสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษทั ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษทั มีการประเมินอย่างสมํา่ เสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจั จัยใดบ้างที่เป็ นปัจจัยความเสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอก
และภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
; มี
 ไม่มี
บริษทั ได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสมํา่ เสมอ โดยจะต้องวิเคราะห์เพื่อระบุปจั จัย ทัง้ ภายนอกและภายในและ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบออกมาให้ชดั เจน เพื่อที่บริษทั จะรีบดําเนินการแก้ไขและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้คณะกรรมการได้มกี ารติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.2

บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทําให้ปจั จัยที่เป็ นความเสี่ยงนัน้ เกิดขึ้น
; มี
 ไม่มี
บริษทั ได้ทาํ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ท่ จี ะทําให้ปจั จัยที่เป็ นความเสี่ยงที่บริษทั ได้ระบุไว้นนั้ เกิดขึ้น เพื่อให้เป็ น
สัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แลว้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในระยะเวลาที่กาํ หนดเพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
2.3 บริษทั กําหนดให้มมี าตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ เี ป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้ มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านัน้
ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้กาํ หนดมาตรการให้มกี ารประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ท่ ี
เป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงแล ้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กร
2.4

บริษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็ นประจําทุกเดือน หรือกรณี ฉุกเฉินที่เป็ นเรื่อง
เร่งด่วนต้องรีบแก้ไขป้ องกัน นอกจากนี้ยงั กําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มอี ย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ตอ้ งดําเนิน การแก้ไขตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อให้
บริษทั ดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)

2.5

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การกําหนดตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบตั งิ าน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อยู่เป็ นประจําทุกเดือน
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ส่วนที่ 3

การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เป็ นกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อให้บริษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้
ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ริ ายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ อี าจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทจุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธกี ารเพื่อให้แน่ใจว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์
อักษร ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการบริหาร และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั มากขึ้น พร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รบั ทราบอํานาจ
ดําเนินการของฝ่ ายบริหารด้วย
3.2 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่
หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้จดั แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านที่กล่าวข้างต้นออกจากกันอย่างชัดเจน และเด็ดขาด โดยหน่วยงานต่างๆ
ของบริษทั มีกรอบอํานาจอนุ มตั ิท่ แี ตกต่างกัน ส่วนหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีแลข้อมูลสารสนเทศ (รวมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ)
และการจัดเก็บ การดูแลรักษาทรัพย์สนิ จะมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ไม่มกี ารมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงาน
หนึ่งหน่วยงานใดสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามลําพังตัง้ แต่ตน้ จนจบแต่จะต้องมีการสอบยันความถูกต้องซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
3.3 ในกรณีท่ บี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษทั มีมาตรการที่
รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ่ กี าํ หนด ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้กาํ หนดให้มมี าตรการและขัน้ ตอนอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมตรวจสอบ และ
ได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยกําหนดให้มี
หน่วยงานที่ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3.4

ในกรณีท่ มี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้กระทําโดยผูท้ ่ ไี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ เท่านัน้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ห้ามมิให้ผูท้ ่ เี กี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ อันอาจส่งผลต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3.5 ในกรณีท่ มี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญและพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
การตัดสินใจอนุ มตั ิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็ นสําคัญ และกรณีเป็ นธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแย้งจะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบอนุมตั ิ หรือขอความเห็นก่อนแล ้วแต่กรณี
3.6 ในกรณีท่ ไี ด้มกี ารอนุมตั ธิ ุรกรรมกับผูท้ ่ เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทําสัญญาซื้อขายสินค้า
การให้กูย้ มื การคํา้ ประกัน) ได้มกี ารติดตามให้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ลผูกพันบริษทั หรือไม่ (เช่น ติดตามการ
ชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้มกี ารติดตามและให้ผูเ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิตามสัญญา และเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่มผี ลผูกพันอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ดูแลและติดตามผลผูกพันทางธุรกรรมนัน้ ๆ
3.7 กรณี ท่ บี ริษทั มีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุ รกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ ผี ูท้ ่ เี กี่ยวข้องดังกล่าวนําโอกาส
หรือประโยชน์ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
3.8 ในกรณีท่ บี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่าง
สมํา่ เสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางให้บคุ คลที่บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้ส่งกรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ย่อย ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ได้แต่งตัง้ ตัวแทนบริษทั ในการ
ติดตามดูและการดําเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และรายงานผลให้บริษทั รับทราบอย่างต่อเนื่อง
3.9 บริษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
; ใช่ มี
 ไม่มี
บริษทั มีการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบที่ทางรัฐบาล หรือหน่ วยงานราชการ รวมถึงคู่ คา้ ที่
กําหนดออกมา และทําหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาและให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษทั ตลอดจนจัดตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นการให้บริษทั ดําเนินงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องซึ่งลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษทั
3.10 ในกรณีท่ บี ริษทั เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดการกระทําในลักษณะนัน้ อีก หรือไม่
 มี
 ไม่มี
; ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ไม่เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย โดยฝ่ ายบริหารสนับสนุนให้บริษทั ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กาํ หนดอย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็ นสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู ถ้ ือหุน้ หรือผู ท้ ่ ี
เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มขี อ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น
ดังนัน้ การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ่ เี กี่ยวข้องจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ข้อมูลที่มคี ุณภาพควรมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้ค ณะกรรมการพิจ ารณา บริษ ทั ได้จ ดั ให้มีข อ้ มูล ที่ส าํ คัญ ต่ า งๆ อย่ า งเพีย งพอ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการใช้
ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือก
ต่างๆ เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สาํ คัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนทุกครัง้ และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษทั ก็จะจัดให้มขี อ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อ
แจกเป็ นเอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการในวันประชุม ทัง้ นี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ขอ้ มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือผูท้ ่ เี กียวข้องจัดทําข้อมูลมารองรับการพิจารณาระหว่างการประชุม เพื่อให้ทนั กาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
4.2 กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํา่ ตามที่กฎหมายกําหนด ใช่หรือไม่
; ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่
บริษทั จะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั สําหรับปี ถดั ไปต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยเวลา 1
ปี และบริษทั กําหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาแก่คณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํ ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
กรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระ สําคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อ
คัดค้าน (ถ้ามี) โดยในการจัดทํารายงานการประชุมทุกครัง้ ให้คณะกรรม การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครัง้ ถัดไป ซึ่ง
เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ โดยจะเก็บไว้เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการบริษทั ได้ตลอดเวลา
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4.4 บริษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมูแ่ ละไม่เคยได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีวา่ มี
ข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเป็ นสัดส่วน และมี
เอกสารบางส่วนที่จา้ งผูใ้ ห้บริการภายนอกที่ได้มาตรฐานเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเอกสารดังกล่าว ซึ่งบริษทั สามารถขอเรียกดูเอกสารได้อย่างทันกาล
ตามความเหมาะสม
4.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล ้วใช่หรือไม่วา่ ฝ่ ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ ที าํ ให้บริษทั แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง
; ใช่
 ไม่ใช่
บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารปรับนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีท่ รี บั รองทัว่ ไปให้เป็ นไปตามฉบับปัจจุบนั ที่มผี ลบังคับใช้ ภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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ส่วนที่ 5

ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษทั จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ควรต้องติดตามอย่างสมํา่ เสมอว่า มีการปฏิบตั ิตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ท่ เี ปลี่ยนแปลงไป
รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีท่ บี ริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารว่าเป็ นไปตาม
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจประจําปี เพื่อขออนุมตั กิ บั คณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ ายบริหารจะรายงานความคืบหน้า
และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ให้คณะ กรรมการบริษทั รับทราบอย่างสมํา่ เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษทั
ดําเนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมาย
5.2 กรณีท่ ผี ลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ บริษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่
หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั กําหนดให้แต่ละหน่ วยธุ รกิจมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรู ปแบบต่างๆ เช่น Key
Performance Index เป็ นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและดําเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็ นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษทั สามารถปรับวิธีการปฏิบตั ิงานให้สอดคลอ้ งกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้ าหมายที่วางไว้อย่าง
เหมาะสม
5.3

บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํา่ เสมอ ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษทั ทัง้ นี้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้
จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่ในการให้ความเชื่อมัน่ ถึงการควบคุมภายในของบริษทั ในทุกหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอว่า (1)
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ (2) การให้ความเชื่อมัน่ แก่รายงานทางการเงินว่าน่าเชื่อถือได้ (3) การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนดขึ้นทัง้ ภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่มอี ยู่ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)
ทัง้ นี้จะมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่าง
สมํา่ เสมอ
5.4 กรณี ท่ ีบริษทั มีการตรวจสอบภายใน บริษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้ผู ต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบ ตั ิง านได้อ ย่ า งอิส ระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
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บริษทั ได้กาํ หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจึง
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงรายงานผล
เชิงเสนอแนะต่อผูบ้ ริหารในการปรับหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายในให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ ได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่
การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ให้พจิ ารณาถึงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญทุกครัง้ โดย
หน่วยงานต่างๆจะรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขให้ทนั กาลเป็ นประจําทุกเดือน อีกทัง้ ยังได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของแต่ ละหน่ วยงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญ
5.6

บริษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบใช่หรือไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่มี
สาระสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
5.7 บริษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีท่ เี กิดเหตุการณ์ทจุ ริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริต มีการปฏิบตั ิท่ ฝี ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผดิ ปกติอ่ นื ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
หรือไม่
; มี
 ไม่มี
 ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริหารของบริษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิ่งที่ได้ทาํ การตัดสินใจดําเนินการใน
เรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการ
ทุจริต หรือการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทัง้ นี้ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มี
สิทธิ์และสามารถขอให้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยนอกจากฝ่ ายบริหารของบริษทั ยังมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ทาํ
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตั ิงานที่ฝ่าฝื นกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยเช่นกัน
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