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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

5.1  สิทธิการเชาที่ดิน 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขุมวิท เชาระยะเวลา 28 ป สิ้นสุด
ป 2567  

-ไมมี- โอนสิทธิการเชาท่ีดินเพ่ือเปนหลักประกัน
เงนิกูของเมเจอร พรอพเพอรต้ี และบริษัทฯ  
ซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือจํานวน 19 ลานบาท
และ 5 ลานบาทตามลําดับ 

รัชโยธิน เชาระยะเวลา 28 ป สิ้นสุด
ป 2567 

-ไมมี- โอนสิทธิการเชาท่ีดินเพ่ือเปนหลักประกัน
เงินกูของรัชโยธิน ซีนีมา ซึ่งมียอดหนี้
คงเหลือจํานวน 55.86 ลานบาท 

รังสติ เชาระยะเวลา 27 ป สิ้นสุด
ป 2571 

48.9 โอนสิทธิการเชาท่ีดินเพ่ือเปนหลักประกัน
เงินกูรวมของบริษัทฯ  และเมเจอร เซอรวิส 
จํานวน 212.87 ลานบาท 

 หมายเหตุ  ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 
  

5.2 อาคาร 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท) 

ภาระผูกพนั 

สุขุมวิท เจาของ / เมเจอร พรอพเพอรต้ี 203 เปนหลักประกันรวมกับสิทธิการ
เชาท่ีดินตาม (5.1) 

รัชโยธิน เจาของ / รัชโยธิน เรียลต้ี 296 เปนหลักประกันรวมกับสิทธิการ
เชาท่ีดินตาม (5.1) 

รังสติ เจาของ / เมเจอร  พรอพเพอรต้ี 32 เปนหลักประกันรวมกับสิทธิการ
เชาท่ีดินตาม (5.1)  

 หมายเหตุ  1. ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 
2. มูลคาอาคารที่กอสรางเสร็จแลวสาขารังสิต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 มีมูลคาเทากับ 83.6 

ลานบาท 

5.3 สิทธิการเชาพื้นที่ในอาคาร 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท) 

ภาระผูกพนั 

รามคําแหง เชาพ้ืนท่ีระยะเวลา 17 ป 9 เดือน 
สิ้นสุดป 2560 

-ไมมี- -ไมมี- 

เวิลด เทรด เซน็
เตอร 

เชาพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ป สิ้นสุด 14 
ธันวาคม 2558 

-ไมมี- จํานํามูลคา 122 ลานบาท 
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สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท) 

ภาระผูกพนั 

เชียงใหม เชาพ้ืนท่ีระยะเวลา 10 ป สิ้นสุด 8 
มีนาคม 2554 

-ไมมี- จํานํามูลคา 10 ลานบาท 

ปนเกลา เชาพ้ืนท่ีระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป 
2560 

-ไมมี- -ไมมี- 

หมายเหตุ  ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 

5.4  อุปกรณ 

5.4.1 อุปกรณในโรงภาพยนตร  

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานกิจการโรงภาพยนตรประกอบดวย โครงสรางของโรงภาพยนตร งานตกแตง งานเกาอ้ี 
งานสเตเดียมยกระดับพ้ืน งานระบบเสียง เคร่ืองฉาย งานโครงจอ และอุปกรณเคร่ืองใชในโรงภาพยนตร มีมูลคาตามบัญชี ณ 
31 ธันวาคม 2544 รวมจํานวน 385 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขุมวิท เจาของ / บริษัทฯ จํานํามูลคา 24 ลานบาท 
รัชโยธิน  เจาของ / รัชโยธิน ซีนีมา   จํานํามูลคา 55.86 ลานบาท 
รังสติ เจาของ / บริษัทฯ จํานําเปนหลักประกันรวมมูลคา 

212.87 ลานบาท 
รามคําแหง เจาของ / เมเจอร ซีนีมา  -ไมมี- 
เวิลด เทรด เซ็นเตอร เจาของ / บริษัทฯ จํานําเปนหลักประกันรวมมูลคา 122 

ลานบาท 
เชียงใหม เจาของ / เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 

ยกเวนอุปกรณเคร่ืองเสียงในโรง
ภาพยนตร เปนการเชาซ้ือ 

-ไมมี- 

ปนเกลา เชาระยะยาว / บริษัทฯ -ไมมี- 
 หมายเหตุ  ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 

5.4.2 อุปกรณโบวล่ิง 

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานกิจการโบวล่ิงประกอบดวย อุปกรณโบวล่ิง และเคร่ืองตกแตง มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 
ธันวาคม 2544 รวมจํานวน 84 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขุมวิท เจาของ / เมเจอร โบวล   -ไมมี- 
รัชโยธิน เจาของ / รัชโยธิน โบวลจํานวน 38 เลน  

เชาซ้ือ / รัชโยธิน โบวลจํานวน 10 เลน 
-ไมมี- 

รังสติ เจาของ / บริษัทฯ จํานําเปนหลักประกันรวมมูลคา 
212.87 ลานบาท 

เวิลด เทรด เซ็นเตอร เจาของ / บริษัทฯ จํานําเปนหลักประกันรวมมูลคา 122 
ลานบาท 

 หมายเหตุ  ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 
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5.5  งานระบบสาธารณูปโภค 

งานระบบสาธารณูปโภครวมถึง งานระบบลิฟท บันไดเลื่อน และอาคารท่ีจอดรถดวย มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 
ธันวาคม 2544 รวมจํานวน 218 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สาขา ลักษณะกรรมสิทธิ/ผูถือกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

สุขุมวิท เจาของ / เมเจอร เซอรวิส -ไมมี- 
รัชโยธิน เจาของ / รัชโยธิน แมเนจเมนท -ไมมี- 
รังสติ เจาของ / บริษัทฯ -ไมมี-  

 หมายเหตุ  ภาระผูกพนั ณ 28 กุมภาพันธ 2545 (โปรดพิจารณาสาระสําคัญของสัญญาเพิม่เติมในขอ 5.6) 
 
5.6 สรุปสาระสําคัญของสัญญา 
  

สาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน-สาขาสุขุมวิท 

รวมจํานวน 2 แปลง สัญญารวม 2 ฉบบั มีรายละเอียดดังนี ้

ฉบับที ่1   
ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล, นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร, นางสุภาวรรณ รัตนมังคละ, 

นางอรวรรณ เท่ียงธรรม, นายชุติภัทร โพธิรัตนังกูร, นางจุฑาทิพ ไกรฤกษ, และ
นางกัณณิกา วิโรจนวัธน   

ผูเชา : เมเจอร พรอพเพอรต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจาก 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 9777 เลขท่ีดิน 1277 ตําบล พระโขนง อําเภอ พระโขนง กรุงเทพฯ  

ขนาดพื้นที่ 1-0-76 ไร 
อัตราคาเชา : ภายใน 1 ป ผูเชาจะชําระคาตอบแทนแกผูใหเชาเปนเงิน 18,000,000 บาท 

ภายใน 2 ป ผูเชาจะชําระคาตอบแทนแกผูใหเชาเปนเงิน 18,000,000 บาท 
เม่ือครบ 2 ปผูเชาจะชําระคาเชาลวงหนารายเดือนในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
ผูเชาจะเพ่ิมคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูใหเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 15 

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูใหเชาเม่ือสัญญานี้เลิกกันไปไมวาดวย
เหตุใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  สวนที ่2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

 

 
  สวนที่ 2 หนา 30 

ฉบับที ่2   
ผูใหเชา : นางสุภา โพธิรัตนังกูล (ผูทรงสิทธิเก็บกิน), นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร,  

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

ผูเชา : เมเจอร  พรอพเพอรต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 19 เมษายน 2539 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจาก 5 มิถุนายน 2539 
รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 9776 เลขท่ีดิน 1278 ตําบล พระโขนง อําเภอ พระโขนง กรุงเทพฯ 

ขนาดพื้นที่ 1-1-83 ไร 
อัตราคาเชา : ภายใน 1 ป ผูเชาจะชําระคาตอบแทนแกผูใหเชาเปนเงิน 18,000,000 บาท 

ภายใน 2 ป ผูเชาจะชําระคาตอบแทนแกผูใหเชาเปนเงิน 18,000,000 บาท 
เม่ือครบ 2 ปผูเชาจะชําระคาเชาลวงหนารายเดือนในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
ผูเชาจะเพ่ิมคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูใหเชาทุก 3 ปในอัตรารอยละ 15 

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางอาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์แกผูใหเชาเม่ือสัญญานี้เลิกกันไปไมวาดวย
เหตุใด 

 

สาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน-สาขารัชโยธนิ 

มีสัญญารวม 2 ฉบบั ดังนี้ 

ผูใหเชา : บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จาํกัด  
ผูเชา : รัชโยธิน เรียลต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 4 ตุลาคม 2539 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป นับจาก 22 ตุลาคม 2539 
รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 19773-19776 แขวง ลาดยาว เขต บางเขน กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ 

5-1-2 ไร 
อัตราคาเชา : ผูเชาจะชําระเงินคาตอบแทนแกผูใหเชา เปนเงนิ 10,000,000 บาท 

จากวันทําสัญญานี้ไปเปนเวลา 2 ป ผูใหเชาจะไมเก็บคาเชา 
ปที ่3-10 : อัตราคาเชาเดือนละ 200,000 บาท  
ปที่ 11-20 : อัตราคาเชาเดือนละ 250,000 บาท  
ปที่ 21-28 : อัตราคาเชาเดือนละ 300,000 บาท 

 
สัญญาแกไขเพ่ิมเติม   
ผูใหเชา : บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จาํกัด  
ผูเชา : รัชโยธิน เรียลต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 15 ตุลาคม 2539 
อัตราคาเชา : ผูเชาตกลงจะจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมท่ีระบุไวในสัญญาท่ีไดจดทะเบียนไวท่ีกรม

ท่ีดิน โดยจะชําระเพ่ิมทุกปเร่ิมต้ังแตปท่ี 6 จนถึงปที ่ 28 โดย ปที ่ 6 ผูเชาจะจาย
คาตอบแทนเพิ่มขึ้นจากสัญญาเชาเดือนละ 100,000 บาท และเพ่ิมข้ึนในอัตรา
คงท่ีตามสัญญาซ่ึงอยูในอัตราเฉล่ียระหวางรอยละ 8 ถึงรอยละ 15 

หมายเหตุ : เม่ือครบกําหนด 28 ป ตามสญัญาเชา ผูเชาจะตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางทั้งปวงออก
จากท่ีดินของผูใหเชา 
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สาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน-สาขารังสติ 

ผูใหเชา : บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด  
ผูเชา : เมเจอร  พรอพเพอรต้ี 
วันที่ทําสัญญา : 22 กุมภาพันธ 2544 
ระยะเวลาสัญญาเชา : 27 ป นับจาก 1 มีนาคม 2544 
รายละเอียดท่ีดินเชา : โฉนดเลขท่ี 13033 เลขท่ีดิน 2655 ต.ประชาธิปตย (คลองรังสิตฝงเหนือ)      

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 10-0-7.8 ไร 
อัตราคาเชา : คาตอบแทนในการทําสัญญาเชา ท้ังหมด 49 ลานบาท ชําระสิ้นสุดป 2546  

ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชาในอัตราดังตอไปนี้ 
1 มีนาคม 2544 ถึง 28 กุมภาพันธ 2546 ไมตองชําระคาเชา 
1 มีนาคม 2546 ถึง 28 กุมภาพันธ 2549 ชําระคาเชาเปนเงินจํานวน 390,000 
บาทตอเดือน 
1 มีนาคม 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ 2552 ชําระคาเชาเปนเงินจํานวน 550,000 
บาทตอเดือน 
1 มีนาคม 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ 2555 ชําระคาเชาเปนเงินจํานวน 605,000 
บาทตอเดือน 
1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ 2571 ชําระคาเชาในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ
10 ของคาเชาปกอนหนาน้ัน โดยอัตราคาเชาจะเพ่ิมข้ึนทุก 3 ป 

หมายเหตุ : เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเชาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเชากอนกําหนด ใหผูเชาสง
มอบท่ีดินและอาคารท่ีกอสรางข้ึนใหกับผูใหเชาในสภาพท่ีเหมาะสมและพรอมใน
การใชประโยชนของผูใหเชา 

 
สาขารามคําแหง 
ผูใหเชา : บริษัท เดอะมอลล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  
ผูเชา  เมเจอร ซีนีมา 
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 17 กุมภาพันธ 2543 
ท่ีต้ัง : ชั้น 2 ของอาคารเดอะ มอลล 4 รามคําแหง  

เลขท่ี 1911 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
เน้ือท่ี : 7,852 ตรม. 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดซื้อทรัพยสินของเมเจอร ซีนีมา เขาเปนทรัพยสินของบริษัทฯ ต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2545  

สาขาเวิลด เทรด เซน็เตอร 
ผูใหเชา : บริษัท เวิลด เทรด พลาซา จํากัด  
ผูเชา  บริษัทฯ 
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 15 ธันวาคม 2543 
ท่ีต้ัง : ชั้น 7และช้ัน 8 ของอาคารเวิลด เทรด เซน็เตอร  

เลขท่ี 4/1-2 อาคารเวิลด เทรด เซน็เตอร ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เน้ือท่ี : 8,082.81 ตรม. 
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สาขาเชียงใหม 
ผูใหเชา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จาํกัด  
ผูเชา  เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 9 มีนาคม 2544 
ท่ีต้ัง : ชั้น 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  
เน้ือท่ี : 5,180 ตรม. 
หมายเหตุ : ผูใหเชาจะใหตออายุสัญญาเชาโดยสามารถขยายออกไปอีก 5 ปภายใตขอตกลง

และเงื่อนไขเดิม 

สาขาปนเกลา 
ผูใหเชา : หจก. เวล เอนเตอรเทนเมนท (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดาคุณวิชา 

พูลวรลักษณซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ ท้ังน้ีคุณจําเริญ ไมมีสวนไดเสียใน
บริษัทฯ) 

ผูเชา : บริษัทฯ 
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 1 กุมภาพันธ 2545 
ท่ีต้ัง : บริเวณช้ันท่ี 2,3,4 อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาปนเกลา  

ต้ังอยูเลขท่ี 554 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.  
เน้ือท่ี : 7,000 ตรม. 

 สาขาปนเกลา 
ผูใหเชา : บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด (ถือหุนโดยคุณจําเริญ พูลวรลักษณ บิดาคุณ

วิชา พูลวรลักษณซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ ท้ังน้ีคุณจําเริญ ไมมีสวนได
เสียในบริษัทฯ) 

ผูเชา : บริษัทฯ 
รายละเอียดทรัพยสินท่ีเชา : อุปกรณท้ังหมดในโรงภาพยนตร จํานวน 8 โรง  
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 28 มกราคม 2545 
ระยะเวลา : 15 ป นับจาก 1 กุมภาพันธ 2545 
เงินประกัน : ผูเชาชําระ 500,000 บาทตอเดือนเปนเวลา 24 เดือน 

ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2545 ถึง 31 มกราคม 2547 
ผูใหเชาคืนเงินประกัน 100,000 บาทตอเดือนเปนเวลา 10 ป  
ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2547 ถึง 31 มกราคม 2558 

คาเชา : 1 กุมภาพันธ 2545 ถึง 31 กรกฎาคม 2545 เดือนละ 800,000 บาท 
1 สิงหาคม 2545 ถึง 31 มกราคม 2547 เดือนละ 1,200,000 บาท 
1 กุมภาพันธ 2547 ถึง 31 มกราคม 2558 เดือนละ 1,000,000 บาท 
1 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป เดือนละ 800,000 บาท 
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สาขาเชียงใหม 
ผูใหเชา : บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเมนท ลีสซิง่ จํากัด  
ผูเชา : เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 
รายละเอียดทรัพยสินท่ีเชา : ระบบเสียงในโรงภาพยนตร ไดแก Dolby Digital Processor, Ampliflier 
วันท่ีเร่ิมสัญญา : 31 กรกฎาคม 2544 
ระยะเวลา : 40 เดือน 
ท่ีต้ัง : ชั้น 4 ของอาคารศูนยการคา เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม  
เงินมัดจําคาเชา : 6,400,000 บาท (สามารถนํามาชําระเงินใด ๆ ท้ังหมดหรือบางสวนได) 
คาเชา : เดือนท่ี 1-30  : 371,625 บาทตอเดือน 

เดือนท่ี 31-40: 650,000 บาทตอเดือน 

สาขารัชโยธนิ 
ผูใหเชา : บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเมนท ลีสซิง่ จํากัด  
ผูเชา : รัชโยธิน โบวล 
รายละเอียดทรัพยสินท่ีเชา : เลนโบวล่ิงครบชุดจํานวน 10 เลน  
วันท่ีลงนาม : 7 กรกฎาคม 2543 
ท่ีต้ัง : อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธนิ   
เงินมัดจําคาเชา : 2,415,000 บาท (สามารถนํามาชําระเงินใด ๆ ท้ังหมดหรือบางสวนได) 
ระยะเวลา : 36 เดือน 
คาเชา : 402,500 บาทตอเดือน 

5.7 ใบอนุญาต 

5.7.1 ธุรกจิโรงภาพยนตร 

ใบอนญุาตท่ีสําคัญและจําเปนตอการประกอบกจิการโรงภาพยนตร 2 ประเภทคือ 1) ใบอนุญาตใหใชสถานท่ีทํา
การคาซึง่เปนท่ีรังเกยีจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทโรงมหรสพหรือโรงภาพยนตร ออกโดยกรมอนามัย และ 2) 
ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพซึ่งออกโดยกรมโยธาธิการ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับใบอนุญาตใน
ทุกสาขา ทุกโรงภาพยนตร ใบอนุญาตดังกลาวออกใหในลักษณะรายป และตองมีการตออายุทุกป โดยปจจุบันไดชําระคาตออายุ
จํานวน 1,000 บาทตอโรงภาพยนตร สําหรับใบอนุญาตแตประเภท ยกเวนสาขาเชียงใหมชําระคาใบอนุญาตจํานวน 2,000 
บาทตอโรงภาพยนตร 

5.7.2 ธุรกิจโบวล่ิง 

ใบอนุญาตที่สําคัญในการประกอบกิจการโบวลิ่งและคาราโอเกะของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือใบอนุญาตใหใช
สถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหาร ออกโดยสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมตามเขต ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการใหบริการขาย
อาหารในบริเวณโบวล่ิงและในหองคาราโอเกะ ใบอนุญาตดังกลาวออกใหในลักษณะรายป และตองมีการตออายุทุกป โดย
ปจจุบันไดชําระคาตออายุจํานวน 800 บาทตอป 

5.8  เครื่องหมายการคา 

 เคร่ืองหมายการคา เมเจอร ซีนีเพล็กซ “MAJOR CINEPLEX” เปนลิขสิทธ์ิของนายวิชา พูลวรลักษณ ซึ่งปจจุบันได
ดําเนินการโอนเครื่องหมายการคาดังกลาวใหกับบริษัทฯ โดยไมมีคาตอบแทนใด ๆ แตยังอยูในข้ันตอนของทางราชการอยู 
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5.9  ลูกหนี้การคา 

 ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรและธรุกิจโบวล่ิง บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรับจากการจําหนายต๋ัวหนัง คา
เกมสโบวล่ิงและคาอาหารเปนเงินสดไมมีรายการลูกหน้ีการคา รายการลูกหนี้การคาจะเกิดจากธุรกิจใหบริการพื้นที่เชากับ
บุคคลภายนอกซึ่งเปนเจาของรานคา ประกอบดวย 2 กลุมหลัก คือกลุมรานคาพันธมิตรและกลุมรานคาท่ัวไป  

 กลุมรานคาพันธมิตร ไดแก บจ. ซีพ-ีเคเอฟซี บจ.แมคไทย บมจ.เดอะพิซซา บจ.สเวนเซนส บจ. เอ็ม เค เรส โตรองต 
บจ.กาโตว เฮาส ซ่ึงถือวาเปนลูกคาช้ันดีและไมกอใหเกิดหน้ีสูญ สวนกลุมรานคาท่ัวไป บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกคา
ท่ีมีคุณภาพมาโดยตลอด สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารลูกหนี้การคาไดอยางมีประสิทธิภาพเสมอมา 

5.10 สินคาคงคลัง 

 เนื่องจากโครงสรางของประเภทธุรกิจของบริษัทฯ เปนประเภทบริการ บริษัทฯ จึงมีสินคาคงคลังอยูในปริมาณท่ีนอย
มากเม่ือเทียบกบัยอดขาย สินคาคงคลังของบริษัทฯ มีอยูในสวนของธุรกิจโรงภาพยนตรและโบวล่ิง ไดแก อาหาร เคร่ืองด่ืม และ
ขนมขบเคี้ยว โดยบริษัทฯ จะมีศูนยกลางในการสั่งซื้อเพียงจุดเดียวเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย โดยท่ีสาขาตางๆ  
จะแจงปริมาณสินคาที่แตละสาขาตองการสั่งซื้อใหกับศูนยกลางเปนผูสั่งซื้อเพียงผูเดียว ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัเกบ็
สินคารอยละ 50 ของยอดขาย ตอเดือน ยกเวนในสวนของอาหารสดซึ่งบริษัทฯ ดําเนินนโยบาย Just In Time  

5.11  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทยอย 10 บริษัท รวมมูลคา 318.35 
ลานบาท  (ไมรวมไอแมกซ ซึ่งบริษัทฯ เขาซ้ือหุนรอยละ 66.67 มูลคา 0.67 ลานบาท ในวันท่ี 1 มกราคม 2545) โดยมี
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังหมดคิดเปนรอยละ 17.5 ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ีนโยบายจะลงทุนในบริษัทยอยจะพิจารณา
จากภาวะเศรษฐกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนสําคัญ โครงการลงทุนตองผานการพจิารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามท่ีกําหนดและจํากัดอยูเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และมีผูบริหารเปนคณะเดียวกัน
กับบริษัทฯ 

 

 


