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กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

คณะกรรมกำรมีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมีจรรยำบรรณ เป็นธรรม มีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ จึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์ มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมให้กิจกำรเติบโต และพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

บริษัทฯได้สื่อสำรค่ำนิยมหลักนี้ไปยังพนักงำนทุกระดับในองค์กรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้ำใจ และ
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนร่วมกัน อันจะน ำมำซึ่งประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเนื้อหำ 5 หมวด 
อันได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน หมวดบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดกำรเปิดเผย
ข้อมูลและควำมโปร่งส และหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัคูม่อืกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรสื่อสำร และดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ได้ศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งทบทวนคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม  
 
นยิำมและควำมหมำย 
 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร หมำยถึง กำรจัดโครงสร้ำง และกลไก กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร เพื่อเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญในกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม น ำไปสู่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร  
 
ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นและให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรษัทภิบำลเกิดขึ้นทั่วองค์กร 
ตั้งแต่ระดับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยำว ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลขึ้น โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและมำตรกำรกำรติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และปรับปรุงนโยบำยให้มี
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ควำมเหมำะสม สอดคล้องตำมแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทั้งในและตำ่งประเทศเพื่อมุ่งไปสูม่ำตรฐำนสำกล และได้ปฏิบัติตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุม เนื้อหำ 5 หมวด โดยมีเนื้อหำดังนี้ 

1.  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมกำรใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงกำร

ได้รับข่ำวสำรสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบทีเหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นกำรกระท ำที่อำจจ ำกัดโอกำสดังกล่ำว ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์
ของตน โดยกำรซักถำม แสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญต่ำงๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรอิสระ กำรอนุมัติผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรเงินปันผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน กำรก ำหนด
หรือกำรแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ พร้อมท้ังอ ำนวยควำมสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันท ำกำร เลือกสถำนที่มีกำรคมนำคมสะดวกพร้อม
จัดรถรับส่งไว้บริกำรผูถ้ือหุ้นและกองทุน รวมถึงจัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำร และจัดให้
มีอำกรแสตมป์ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ รวมถึงละเว้นกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี ้

1) บริษัทฯ ได้จัดท ำหนังสือเอกสำรเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องที่
จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน โดยระบุว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่
กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว ในกรณีที่มีกำรเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวำระกำรประชุมจะมีกำรแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 

2) เอกสำรเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยและนำยทะเบียนทรำบ ไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุม ได้
เผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำไว้ในเว็บไซด์ก่อนจัดส่งเอกสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3) บริษัทฯ จะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำ เสนอวำระกำรประชุมได้ล่วงหน้ำ และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ได้ล่วงหน้ำ
ผ่ ำ น ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ร ะ บุ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ไ ว้ ใ น เ ว็ ป ไ ซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(http://investor.majorcineplex.com/th) 

4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยทันเวลำ และ
สำมำรถตรวจสอบได้  โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นล่ วงหน้ ำในเว็บ ไซด์บริษั ทฯ 
(http://investor.majorcineplex.com/th) ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสำรให้แก่ผู้ถือหุ้น 

5) เปิดเผยสำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในวันถัดไปบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
(http://investor.majorcineplex.com/th) 

6) เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมบันทึกประเด็นซักถำมและข้อเสนอแนะที่ส ำคัญไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภำยใน 
14 วันนับจำกวันประชุม 

7) บริษัทฯส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังกำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรแสดงผลคะแนน 
รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ และจัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนั้นมีหลำย
รำยกำร ทั้งนี้ เพือให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย ำ 

 

 

http://www.svi.co.th/
http://www.svi.co.th/
http://www.svi.co.th/
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2.  กำรปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยำ่งเทำ่เทยีมกนั 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และ

ไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ ควำมพิกำร เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุนกับบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1) บริษัทฯ จะแจ้งก ำหนดกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำร

ประกอบผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดท ำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

2) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมกำรอิสระที่
บริษัทเสนอช่ือ เพื่อให้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทฯได้แนบไปพร้อมกับหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ 

3) ในกำรประชุมมีกำรจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และตั้งค ำถำมในที่ประชุมโดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่
ประชุม 

4) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน และสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็น
รำยบุคคล เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5) บันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
6) บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
7) คณะกรรมกำรและผู้บริหำร จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ

ธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมกำร และ
ผู้บริหำร ท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท ำธุรกรรมดังกล่ำว และควรงดเว้นจำก
กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมขั้นตอน หรือมำตรกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัทฯ 

8) บริษัทฯ ก ำหนดให้สิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้น ตำมจ ำนวนที่ถืออย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 
บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพื่อหำประโยชน์แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น โดยหำกกรรมกำรและผู้บริหำรได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ อันจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม  ก่อนที่ข้อมูล
ภำยในดังกล่ำวจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระนั้นต่อบุคคลอื่น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ และจัดส่งรำยงำนนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวัน
ท ำกำรถัดจำกวันท่ีเกิดรำยกำรซื้อขำย ในกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทำง
บริษัทฯ ให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนให้ทำงบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข่ำวสำรใดๆ ท้ังที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหล
ออกสู่สำธำรณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในในรำยงำนประจ ำปี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังก ำหนดให้พนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่ำนั้น กำรกระท ำ
และกำรตัดสินใจใดๆ จะต้องปรำศจำกอิทธิพลของควำมต้องกำรส่วนตัว ครอบครัส ญำติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัวเป็น
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กำรเฉพำะ โดยให้ปฏิบัติตำมระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมำตรฐำนเดียวกัน บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดให้พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงหนึ่งทำงใดอันน ำไปสู่กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ และรักษำข้อมูลและเอกสำรที่ ไม่พึงเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก ตัวอย่ำงเช่น กำรให้ข้อมูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำน หรือแผนกำรในอนำคตของบริษัทฯ เป็นต้น 

3. บทบำทตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี  
บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพำะตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำน้ัน 

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้พิจำรณำช้ีบ่งผู้มสี่วนได้สว่นเสียขึ้นใหม่พร้อมกับก ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังน้ี 

1. พนักงำนและครอบครัว 
2. ลูกค้ำและเจ้ำหนี ้
3. ผู้ถือหุ้น 
4. พันธมิตรทำงธุรกิจ 
5. นักวิเครำะห์ นักลงทุนและสถำบันกำรเงิน 
6. คู่แข่ง 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

1. พนักงำนและครอบครัว 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพนักงำนและครอบครัว 
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลักพิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรม และสำมำรถวัดผลได้ อำทิ รำยได้
ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยได้จำกกำรท ำงำนล่วงเวลำ โบนัสประจ ำปี กำรประกันชีวิต และประกันสุขภำพ กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น 
2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ จัดให้มีกำรอบรมและสัมมนำผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับ เป็นต้น 
3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกัน อำทิ กำรประเมินผลงำนของพนักงำน กำร
รักษำควำมลับ ประวัติกำรท ำงำน และกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ของพนักงำน เป็นต้น 
4) บริษัทค ำนึงถึงสิทธิของพนักงำนเป็นส ำคัญ และเปิดโอกำสให้พนักงำนร้องเรียน กรณีพนักงำนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ตู้รับควำมคิดเห็นหน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น 
5) บริษัทมีหน้ำที่ดูแลจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

  
2. ลกูคำ้และเจำ้หนี ้

นโยบำยเกีย่วกบักำรดแูลลกูคำ้ 
1) บริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกค้ำโดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตควำม
เชื่อถือและไว้วำงใจซึ่งกันและกัน 
2) บริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำของบริษัทด้วยกำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคัญต่อ
ปัญหำและควำมต้องกำรของลูกค้ำอันดับแรก โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมมำตรกำรดังต่อไปนี้ 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                         คู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

RV02 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 5 
 

•   ยึดมั่นในกำรน ำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
•   ยึดถือปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ได้ท ำข้อตกลงไว้กับลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด 
•   กำรเสนอรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำให้แก่ลูกค้ำท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีควำมเท่ำเทียมกัน 
•   ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงควำมเป็นจริงแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อ 
     สร้ำงควำมเชือ่มั่นและควำมเป็นธรรมให้กับลูกค้ำของบริษัท 
•   พร้อมท่ีจะตอบค ำถำมของลูกค้ำ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรให้ค ำแนะน ำ และกำร 
     ติดตำมผลควำมคืบหน้ำในประเด็นต่ำงๆ ที่ได้รับแจ้งจำกลูกค้ำ  
 
นโยบำยเกีย่วกบักำรดแูลเจำ้หนี ้
บริษัทฯให้ควำมส ำคัญในกำรพึงปฏิบัติต่อคู่คำ้และเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม พึงปฏิบัติตำมสญัญำ หรือ

เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออ ำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลส ำเร็จทำงธุรกิจ
โดยรวม รวมทั้งให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริงและบอกถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจเปน็ไปได้ นอกจำกน้ี บริษัทฯยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงำนพึงปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตตินต่อคู่ค้ำและเจำ้หนี้ โดยเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 

เกณฑ์ทั่วไปในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ มีดังนี ้
 1. สถำนะทำงกำรเงิน 

2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรธุรกิจ 
3. กำรเติบโตขององค์กร 
4. กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ควำมสร้ำงสรรค์ 
5. เงื่อนไขกำรค ้ำประกัน  
6. กำรบริหำรเงินทุน  
7. กรณีที่เกิดกำรผิดนัดช ำระหนี้ 
8. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์/รำยกำรเกี่ยวโยง 
9. นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบำยด้ำนคุณภำพ 

 
3. ผูถ้อืหุน้ 

นโยบำยเกีย่วกบักำรดแูลผูถ้อืหุน้ 
1) บริษัทมีหน้ำท่ีที่ต้องปกป้อง และเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐำน ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรมีส่วน
แบ่งในก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดร้ับข่ำวสำรข้อมลูกิจกำรอยำ่งเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบญัชี กำรจัดสรรเงินปันผลกำรก ำหนด หรือแก้ไขข้อบังคบัหรือหนังสือบริคณห์
สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน กำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 
2) บริษัทมีหน้ำท่ีที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรือ่งต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ีได้แก่สิทธิ
ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ สิทธิในกำรส่ง
ค ำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค ำถำมต่อท่ีประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ เป็นต้น  
3) บริษัทต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมดิหรือจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
  

4. พนัธมติรทำงธรุกจิ (คูค่ำ้) 
     นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลพันธมิตรทำงธุรกิจ (คู่ค้ำ) 

1) บริษัทมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคูค่้ำทุกรำย 
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2) บริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดโอกำสให้คู่ค้ำทุกรำยน ำเสนอสินค้ำบริกำรได้โดยเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้บริหำร และพนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อไปนี้ 

•   ต้องปฏิบัติงำนต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมเท่ำเทียมกัน 
•   กำรพิจำรณำและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรเปรียบเทียบคุณภำพและเง่ือนไขต่ำงๆ โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยำว 
•   ต้องรักษำควำมลับของคู่ค้ำ โดยห้ำมมิให้มีกำรรับสินบนหรือค่ำนำยหน้ำใดๆ จำกคู่ค้ำ รวมถึงห้ำมเปิดเผย
ข้อมูล หรือข้อเสนอของคู่ค้ำรำยหนึ่ง หรือหลำยรำย ให้กับคู่ค้ำรำยอื่นๆ รับทรำบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 

5. นักวิเครำะห์ นักลงทุนและสถำบันกำรเงิน 
     นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลนักวิเครำะห์ นักลงทุนและสถำบันกำรเงิน 

1) บริษัทเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์ นักลงทุนและสถำบันกำรเงินได้รับทรำบข้อมูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และแนวโน้ม
ผลประกอบกำรในอนำคตได้ตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมเง่ือนไขของกฎหมำยและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในเรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูล 
2) บริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกโดยจัดท ำข้อมูลแนะน ำกำรลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ 
 

6. คู่แข่ง 
   นโยบำยเกี่ยวกับคู่แข่ง 

บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย
วิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงเสื่อมเสียโดย
ปรำศจำกข้อมูลควำมจริงและขัดต่อจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม และพัฒนำสังคมรอบด้ำน โดยกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สำธำรณะประโยชน์ และกำรศึกษำ และ
จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้ควำมบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น เพื่อป้องกัน มิให้กำรด ำเนินธุรกิ จ
สร้ำงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทสนับสนุนให้ควำมรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้ำงและปลุก
จิตส ำนึกให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในกำรควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
 นโยบำยเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สังคม 
ด้วยควำมเช่ือว่ำกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมั่นคงในระยะยำวนั้น ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรบริหำร

องค์กร และกำรยึดมั่นในจริยธรรมทำงธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้
ควำมส ำคัญ โดยบริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ ในกำรที่จะท ำงำนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อผู้
มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชนรอบข้ำงที่ตั้งบริษัท และหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชำติ 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ก ำหนดให้พนักงำนต้องเอำใจใส่และปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึก
ถึงควำมปลอดภัยและค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                         คู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

RV02 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 7 
 

อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

ครอบคลุมถึงสุขภำพของพนักงำนและส่วนผลิตที่มีควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน พร้อมทั้งได้
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ประเทศชำติ และสังคมโลก ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย และข้อก ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำย 

3. ก ำหนดและท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบอำชีวอ

นำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่
พนักงำน รวมถึงเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำนหรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
 

กำรปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เช่ือมั่นและส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคล และหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก

ปฏิบัติร่วมกัน มีกำปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ 

อำยุ กำรศึกษำ พนักงำนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ และประพฤติตนอย่ำงเหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ

ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ให้โอกำสแก่พนักงำนในกำรแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ที่ โดยก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม

ตำมระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้กำรยอมรับในกำรใช้สิทธิของพนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยทั่วไปหรือรั ฐธรรมนูญ 

ตลอดจนจะไม่กระท ำกำรใดๆที่จะเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้สิทธิดังกล่ำวของพนักงำน บริษัทฯ จึงมีนโยบำยอย่ำงชัดเจนในกำรส่งเสริม

และสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด 

1) บริษัทฯ ให้กำรยอมรับในกำรใช้สิทธิของพนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะ
ไม่กระท ำกำรใดๆที่จะเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้สิทธิดังกล่ำวของพนักงำน 

2) บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิ
ของผู้อื่น 

3) บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนไว้เป็นควำมลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะด้วย
วิธีกำรใด ๆ นอกจำกจะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนผู้นั้น  

4) พนักงำนของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคตลอดจนไม่กระท ำกำรใดๆ ที่
เป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
 

นโยบำยแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลชิสิทธ์ิ โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร อำทิ 

กำรก ำหนดนโยบำยของระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรจัดหำ Software License กำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำร

ท ำงำนของพนักงำน เพื่อป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน  
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1) บริษัทไม่อนุญำตและสนับสนุนให้พนักงำนใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมำย ในกำรท ำงำนให้บริษัทไม่ว่ำ
จะในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

2) พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจำกเจ้ำของลิขสิทธ์ิและใช้เฉพำะ
เท่ำที่ได้รับอนุญำตจำกบริษัทเท่ำนั้น 

3) พนักงำนจะต้องไม่น ำผลงำนหรือสิ่งที่มีกำรคิดค้นขึ้นระหว่ำงที่ท ำงำนให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และพนักงำนจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำคืนแก่บริษัทไม่ว่ำสิ่ง
นั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงำนพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนก่อนที่จะมีกำรน ำเอำผลงำนกำร
คิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้กับบริษัทนั้น  

4) พนักงำนจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น ำมำนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 

นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น1 
บริษัทฯ ถือว่ำกำรคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่

จะต่อต้ำนคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรำยกำรทั้งหมดทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท
ฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหำยเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำร
ของกำรมีจริยธรรมที่ดี มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตภำยในบริษัท
รวมถึงกำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันไว้ ดังนี้ 
1. ห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมที่จะน ำไปสู่

กำรปฏิบัติ หรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของตัวเองในทำงมิชอบหรืออำจท ำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
นั้นๆ ได้ 

2. ห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลภำยนอกและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระท ำสิ่งใดๆ หรือละเว้นกำรกระท ำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมำยหรือโดยไม่ชอบในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของตน 

3. กรณีที่มีกำรกระท ำอันถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ร้ำยแรงและจะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อ
บุคคลผู้นั้นตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

ทั้งนี้ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ครอบคลุมถึงคู่ค้ำธุรกิจ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่ำยทั้งในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ และบริษัทฯ จัดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
บทบัญญัติของกฎหมำย  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน ระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม รัดกุมและ    มีประสิทธิภำพ 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร มีหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ โดยก ำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน และสื่อสำรไป
ยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของ ระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำย 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติ กฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนคอร์ รัปช่ันที่อำจเกิดขึ้น และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงเคร่งครัด 
หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ จะต้องได้รับโทษทำงวินัย 

 
แนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำม นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและคู่มือกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปช่ัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท จะต้องไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่  ที่บริษัทฯ มอบหมำย  เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม 
ตลอดกระบวนกำรธุรกิจ เช่น กระท ำกำรด้วยวิธีใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือบริกำ รส่วนตัวให้แก่
บริษัทฯ หรือท ำกำรแข่งขันทำงธุรกิจไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น 

3. ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์อ่ืนใดอันไม่ชอบธรรมจำกผู้มีส่วนได้เสียตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เรื่อง กำรรับสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดและกำรให้สิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใด และจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงกำรรับเลี้ยงจำกผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งอำจจะได้รับประโยชน์จำกกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ 

4. ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ช้ีแจงและขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำมประกำศ นโยบำยไม่รับ
ของขวัญ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทรำบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ เป็นต้น 

5. ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยทุจริตหรือคอร์รัปช่ันอัน
อำจเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ หรือท ำกำรแจ้งผ่ำน “ช่องทำง
ร้องเรียน แจ้งเบำะแส (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงำนจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมแนวปฏิบัติที่
ดีภำยในองค์กรกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน ในกำรให้ข้อมูล และติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำร รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

6. พนักงำนของบริษัทฯ ที่มีข้อสงสัย ควำมลังเล หรือตกอยู่ในสภำวะกดดันให้มีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน พนักงำน
สำมำรถปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ หรือบุคคลที่ได้รั บมอบหมำยจำกบริษัทฯ ให้ท ำหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจได้ทุกเมื่อ หรือพนักงำนสำมำรถท ำกำรร้องเรียนผ่ำน 
“ช่องทำงร้องเรียน แจ้งเบำะแส  (Whistle Blower Channel)” ของบริษัทฯ โดยผู้แจ้ง หรือร้องเรียน จะได้รับกำร
คุ้มครองสิทธิอย่ำงเป็นธรรม และข้อมูลที่ให้มำทั้งหมดถือเป็นควำมลับ 
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7. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย
ใช้ มำตรกำรคุ้มครองผู้รอ้งเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชันตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ใน
หัวข้อ “มำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ัน” 

8. ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณบริษัทฯ  ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำม
ระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำยอำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยอีกประกำรหนึ่ง
ด้วย 

9. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ันนี ้

 
ช่องทำงรอ้งเรยีน แจง้เบำะแส (Whistle Blower Channel) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำนท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและรับข้อร้องเรียนด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม   
โดยด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะด ำเนินกำร     เก็บรักษำเป็น
ควำมลับ ทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยำนต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงำนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สำมำรถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมำยังช่องทำงที่อยู่ต่อไปนี้  

1)  จดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ 
      ระบุหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 

 เลขำนุกำรบริษัท  
    โดยส่งมำยังท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 

  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)  
    1839,1839/1,1839/6 (ช้ัน 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  

2) จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์(E-Mail)  
  อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
 

มำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที ่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น  โดยก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ที ่ปฏิเสธกำร
คอร์รัปช่ัน ดังนี้  

1. ปกปิดเรื่องดังกล่ำวเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
2. ห้ำมไม่ให้ผู้บังคับบัญชำ บังคับหรือขู่เข็ญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
3. ไม่น ำเหตุดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำลงโทษใด ๆ ไม่ลดต ำแหน่ง หรือให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธ กำร

คอร์รัปช่ันในทุกกรณี แม้ว่ำกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันนั้น จะท ำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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4. หำกผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันดังกล่ำว ใช้เหตุจำกกำรที่ผู้นั้นปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันไปในทำงเลือก
ปฏิบัต ิบริษัทฯ ถือว่ำผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว ฝ่ำฝืนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษตำมควำมเหมำะสม 

1  อ้ำงอิงจำก นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

4. กำรเปดิเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยสำรสนเทศที่เป็นข้อมูลส ำคัญของบริษัทฯ จัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  รวมถึงรำยงำนทำง

กำรเงิน และสำรสนเทศเรื่องอื่นๆ ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1) เปิดเผยข้อมูลที่มีควำมชัดเจน กะทัดรัด เข้ำใจง่ำย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ โดย

รำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) และในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้
ผู้ถือหุ้นได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

2) เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ที่ได้รับควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว โดยรำยงำน
ผ่ำนรำยงำนประจ ำปี และเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมทั้งสำรสนเทศทำงกำร
เงินในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนและหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบำยกำร
บัญชีท่ีเหมำะสมตำมหลักควำมระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่เป็นจริง รวมทั้งมีกำร
เปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีภำยนอกที่มีควำม
เป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับและได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. เพื่อควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงิน 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ
และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภำยในให้มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 

4) บริษัทฯ เปิดเผยค่ำสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริกำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  (แบบ 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

5) บริษัทฯ เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ รวมถึงกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรในรำยงำนประจ ำปี 

6) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงในรำยงำนประจ ำปี 
7) สำรสนเทศท่ีส ำคัญของบริษัทท่ีได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัทฯ และเอกสำรเผยแพร่ต่ำงๆ ได้แก่ 

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และโครงสร้ำงองค์กร 

 รำยชื่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรของบริษัท 

 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และสภำวกำรณ์ตลำดและกำรแข่งขัน 

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยๆ 

 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
8) บริษัทฯ ได้จดัตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท ำหน้ำที่สื่อสำรประชำสมัพันธ์ข้อมูลส ำคัญที่เป็นประโยชน์ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ รวมทั้งเปิดโอกำสให้นักลงทุนได้ซักถำมตลอดจนรับทรำบข้อมูลของบริษัทฯผ่ำนทำงเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ ์
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(http://investor.majorcineplex.com/th) กำรสื่อสำรผ่ำนโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล (ir@majorcineplex.com) ที่
สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงฉับไว เพื่อช้ีแจงและตอบค ำถำมของนกัลงทุนได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอของข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรำยย่อย ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนทั่วไป  นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
สื่อมวลชน ผู้จัดกำรกองทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และสม่ ำเสมอ โดยจัดให้มี
กำรประชุมเพื่อช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยปี  กำรพบปะนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และผู้จัดกำรกองทุนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  กำรให้สัมภำษณ์ของผู้บริหำรระดับสูง ผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์  กำรส่งข่ำว
ประชำสัมพันธ์บริษัทไปยังสื่อมวลชน 

5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณท์ี่จะก ำกับดแูลธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์

และควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพิ่มคุณค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำวอีกด้วย  คณะกรรมกำร
บริษัทและฝ่ำยจัดกำรจึงได้ก ำหนดหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดีเป็นนโยบำยที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมกำรบริษัทให้
ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำวดังมีรำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกับกิจกำรที่ดีต่อไปนี้ 
โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย ทั้งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ ์
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยไม่จ ำกัดเพศ ศำสนำ สัญชำต ิ รวมทั้งกำรอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อเสริมสรำ้งให้บรษิัทมีคณะกรรมกำรที่เข้มแข็ง  
 คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยเปิดเผยชื่อกรรมกำร 
รำยบุคคล ต ำแหน่ง อำยุ ประวัตกิำรศึกษำ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรโดยได้
เปิดเผยไวผ้่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งในรำยงำนประจ ำปีและเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ และสอดคล้องกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี โดยรำยงำนตรงต่อเลขำนุกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบัติที่ดี นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรยังได้ควบคุมและตรวจสอบกำรบริหำรของฝ่ำยจัดกำรให้
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตำมจรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน และดูแลกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ภำยใต้กำรน ำของประธำนกรรมกำรที่มีภำวะผู้น ำและสำมำรถ
ควบคุม กำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคงสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
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บริษัทฯมีประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธำนคณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และจำกฝ่ำยจัดกำร โดยไม่มีต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนประจ ำของบริษัท ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ 

 
ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีภำวะผู้น ำวิสยัทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมกำรบริษัทจึงจัดให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรรมกำรและฝ่ำยบริหำรชัดเจน โดยฝ่ำยบริหำรจะเป็น
ผู้หำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและคณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจกำรของบริษัทมีควำมมั่นคง และมีควำมส ำเร็จทำงธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยำว 
จึงได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำรพิจำรณำทบทวนก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงก ำหนด
เป้ำหมำย แผนธุรกิจและแผนงบประมำณ โดยค ำนึงถึงกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดและควำมมั่นคงในระยะยำวของบริษัทและ
ของผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี ตลอดจนท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบำลในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
เป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจรรยำบรรณมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมัติ กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง รวมถึงกำรแบ่งแยกขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจนระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกับผู้บรหิำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจและสำมำรถตรวจสอบซึ่งกันได้
อย่ำงอิสระ 
 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

• คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้ถือหุ้น
กรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ด้วยควำมรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำม
ประกำศค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยห้ำมมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำร และก ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมพิจำรณำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่น ำเสนอนั้น  เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรำยงำนประจ ำปี 
 
จริยธรรมทำงธุรกิจ 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำหลักจรรยำบรรณส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน1 (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนได้ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้ง
ด้ำนกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์และสุจริตกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม กำรป้องกันกำร
ละเมิดต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลในทำงที่ผิดตลอดจนเรื่องกำรรบัสินบน
ของขวัญและของรำงวัล ทั้งนี ้ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณนี้ 
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• คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำม และดูแลให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัท กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรกำรด ำเนินกำร
ของฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจำกระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท และกรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
1  อ้ำงอิงจำก คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและเป็น
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 คน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 คน และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน  
 
กำรรวมหรือแยกต ำแหน่งเพื่อกำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรบริหำรงำน 

• คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดแบ่งแยกขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ระหว่ำงคณะกรรมกำร 
บริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน รวมถงึกำรก ำหนดให้บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ำยบริหำร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมี
อ ำนำจโดยไม่จ ำกัดและสำมำรถท่ีจะสอบทำนถ่วงดุลกำรบริหำรงำนได้ 

• ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำคณะกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
รวมถึงกำรเป็นประธำนในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส และเปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ในกำรซักถำม แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในกำรออกเสียงใน
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในเรื่องส ำคัญต่ำงๆ   

• ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนธุรกิจ กำรลงทุน และแผน 
งบประมำณประจ ำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำร
บริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะประธำนในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอท่ีฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ กรรมกำรมีหน้ำที่ต้องเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

2. ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปีแต่ละปี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมประจ ำปี 
เพื่อให้คณะกรรมกำรรับทรำบก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำและจัด
เวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 

3. ในกำรจัดประชุมแต่ละครั้ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดส่งเอกสำรประชุมให้แก่กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำเฉลี่ย 7 
วันก่อนกำรประชุมและได้มีกำรจัดท ำเอกสำรและสำรสนเทศประกอบกำรประชุม 

4. กำรจัดประชุมเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่งครัด และต้องมี
กรรมกำรมำเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมโดยเปิดโอกำสให้
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กรรมกำรอภิปรำยปัญหำส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วม
กำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ข้อซักถำมและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ของกรรมกำรเพื่อให้กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้ 

 
อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. กรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 
2. กรรมกำรอำจก ำหนดช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัทได้ 
3. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด ำ เนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบ

อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร  และภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและ
คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้ 

4. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 
5. คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำ

เช่นนั้นและรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
6. กำรใดที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดว่ำต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรจะ

กระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รบัมติจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น อำทิเช่น กำรพิจำรณำและอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน กำรพิจำรณำ
จัดสรรเงินก ำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรอง  กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  และก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนและก ำหนดค่ำตอบแทน กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด
หรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
กำรท ำ แก้ไขหรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท 
หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบำยกำรด ำเนินงำน พร้อมควบคุม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำยและกำรปฎิบัติตำมนโยบำยทุกปี 
4. จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเป็นมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่

บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตำมให้มีกำรปฎิบัติตำมจรรยำบรรณ 
5. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ พร้อมกับติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้ปฎิบัติตำม

นโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ 
6. จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน 
7. คณะกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยมิชักช้ำในกรณีที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ  ที่

บริษัทท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจ ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชี 

8. คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมกำรมำประชุมและลงมติในวำระเพื่อพิจำรณำอนุมัติไม่น้อย
กว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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9. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

10. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท  หรือเข้ำเป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรด ำเนินกำร
เรื่องใดที่กรรมกำรรำยใดเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ส ำ นักงำน ก.ล.ต.) และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรรำยนั้นไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว  ทั้งนี้ เพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคัญ 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรได้จัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกรรมกำรท่ำนอ่ืน 
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินผลงำนเป็นรำยบคุคล เพื่อให้
กำรประเมินผลสำมำรถสะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรโดยสม่ ำเสมอ และใหม้ีบรรทัดฐำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์ และ
ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยมีประธำนกรรมกำรเป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนินกำร เปรียบเทียบกับบรรทัดฐำน ปลีะ 1 ครั้ง 

1. กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ เพื่อใช้ประเมินกำรท ำงำนของคณะกรมกำรในภำพรวมขององค์
คณะกรรมกำร โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
ต่ำงๆ ดังน้ี 

1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของคณะกรรมกำร 
2) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
3) ประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 
5) ควำมสัมพันธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ริหำร 

2. กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแบบรำยคณะ เพือ่ใช้ประเมินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัในภำพรวมขององค์คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมหวัข้อต่ำงๆ ดังนี ้

1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย 
3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

3. กำรประเมนิของกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล เพื่อใช้ประเมินกำรท ำหน้ำท่ีอย่ำงเหมำะสมของกำรเป็น
กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล 

1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
2) กำรประชุมของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

4. กำรประเมนิของกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคลแบบไขว ้ เพื่อใช้ประเมินกำรท ำหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมของกำรเป็น
กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล โดยกรรมกำรท่ำนอ่ืนเปน็คนประเมิน 

1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
2) กำรประชุมของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
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3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
 
กำรประเมนิผลกำรบรหิำรงำนของประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 
 กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ดังนี ้
 หมวดที่ 1 ควำมคืบหน้ำของกำรวำงแผน 
 หมวดที่ 2 กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน 

1) ควำมเป็นผู้น ำ 
2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ 
3) กำรปฏิบัตติำมกลยุทธ์ 
4) กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติทำงกำรเงิน 
5) ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 
6) ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก 
7) กำรบริหำรงำนและสัมพันธ์กับบุคคลำกร 
8) กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
9) ควำมรู้ด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร 
10) คุณลักษณะส่วนตัว 

หมวดที่ 3 กำรพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 
โครงสรำ้งคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 เพื่อให้กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและประสทิธิผล คณะกรรมกำรได้จัดให้มคีณะอนุกรรมกำร เพื่อ
ช่วยศึกษำและกลั่นกรองกำรด ำเนนิงำนตำมควำมจ ำเป็น ในปัจจุบันบริษัท มีคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องรวม 5 คณะ ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยแตล่ะชดุ เป็นดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนได้ประกำศใช้ พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ค ำนิยำม 
กรรมกำรตรวจสอบ หมำยถึง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง จำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและไม่เป็น
กรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับท่ีก ำหนดไว้ใน
ประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำ เนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน
ได้ รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตำม
นิยำมที่บริษัทก ำหนดขึ้น และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุม
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คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ นำยชัย จรุงธนำภิบำลเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนบัญชีและกำรเงิน และมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรตรวจสอบมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ซึ่งเพียงพอที่จะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้เป็นอย่ำงดี จึง
มีมติแต่งตั้งให้เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้  

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทน 
รวมถึงกำรถอดถอนหรือเลิกจ้ำงบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำ ปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท และต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรเรื่องใดท่ีกรรมกำรท่ำนใดหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกำรมีส่วนได้สว่นเสยีหรอื
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ำมี) ตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. และหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะต้องน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ภำยใต้
ข้อบังคับหรือประกำศหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ค ำนิยำม 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท หมำยถึง ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยผู้เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และใน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 คน เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ นอกจำกนี้จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำรท ำหน้ำที่อื่นใน ฐำนะ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรบริษัทเหน็ว่ำกรรมกำรสรรหำทุกคนมีคณุสมบัตติำมนิยำมที่บริษัทก ำหนดขึ้น และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำ นำยไกรทิพย์ 
ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจึงได้มีมติแต่งเป็นประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 4 คน มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ป ีโดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดังนี้  

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำ 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่

เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี 

3. คณะกรรมกำรสรรหำต้องรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำ หนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของบริษัทในแต่ละปี 

3. คณะกรรมกำรก ำ หนดค่ำตอบแทนต้องรำยงำนผลกำรประชุมหรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 
คณะกรรมกำรบริหำร 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
2. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบริษัท 
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3. ปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันหรือ
กำรช ำระ หรือใช้จ่ำยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนและเพื่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท้ังนี้
ภำยในวงเงินส ำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 60 ล้ำนบำทหรือจ ำนวนเทียบเท่ำ 
5. มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในต ำแหน่งที่ไม่สูงกว่ำต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร 
6. มีอ ำนำจจัดท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมกำร 
7. จัดตั้งโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรโดยให้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรมกำร
ว่ำจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนของบริษัท  
8. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบริหำรงำน อนุมัติงบประมำณส ำหรับประกอบธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และ
ด ำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำงธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมกำร 
      ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรบรหิำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยคณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งน ำเสนอเรื่องดังกล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวภำยใต้ข้อบังคับ หรือประกำศ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง2 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคัดเลือกกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง หรือมีควำมรู้
ควำมช ำนำญในอุตสำหกรรมที่บรษิัทด ำเนินธุรกิจ ท้ังนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำง
น้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

 
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมคีวำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง ตำมหน้ำที่และควำมรับผดิชอบท่ี
ได้รับมอบหมำย และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก 

1) พิจำรณำ และให้ควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งบริษัทก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรำเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ปฏิบัตติำมนโยบำยและแนวทำงที่วำงไว้ รวมถึง
ก ำหนดหน้ำท่ีให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

2) พิจำรณำและให้ควำมเห็นในกำรก ำหนดระดับควำมเสีย่งท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และควำมเบีย่งเบนของระดับควำม
เสี่ยงท่ียอมรบัได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่มีควำมสอดคล้องกับกำรก ำหนดกลยุทธ์ และเป้ำหมำยของบริษัท 

3) ทบทวน และปรับปรุงระบบกำรจดักำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง และ
ก ำหนดให้มีกำรประเมินผล และตดิตำมกำรบริหำรควำมเสีย่งท้ังในภำวะปกติ และภำวะวิกฤติให้สอดคล้องกับนโยบำย 
และแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4) จัดให้มีกำรประเมิน และวิเครำะหค์วำมเสีย่งท่ีส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกข้ันตอนของกำรด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงของหลักเกณฑ์กำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงเสนอแนะมำตรกำรป้องกันในกำรด ำเนนิกำรกรณีที่ระดับควำมเสี่ยงไม่เปน็ไปตำมที่ก ำหนด 
หรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ 
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5) สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพิ่มกำรติดตำมควำมเสี่ยงท่ีมีควำมส ำคัญต่อบริษัท และด ำเนนิกำรให้บริษัทมีกำร
จัดกำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม 

6) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องช้ีแจงข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อช้ีแจง หรือให้ข้อมูลด้วยวำจำ ส ำหรับควำมเสี่ยง และกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำม
ควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นควร ท้ังนี้ให้ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ีที่เกีย่วข้องที่ได้รับเชิญ
สอบถำม หรือขอข้อมูลถือเป็นหนำ้ที่ในกำรให้ควำมร่วมมือคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

7) ก ำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรต่อต้ำนด้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นให้
เพียงพอเหมำะสม 

8) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2  อ้ำงอิงจำก กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร3  
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

และคัดเลือกกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือมีควำมรู้
ควำมช ำนำญในอุตสำหกรรมที่บรษิัทด ำเนินธุรกิจฯ มีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

  
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  

1) เสนอแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดตี่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

2) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิัท ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

3) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และฝำ่ยจัดกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

4) ทบทวนแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบติของสำกลปฏิบัติและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

5) มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมกำรจดักำรกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสีย่ง และกำร
ก ำกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร 

6) มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

7) วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนท่ีเกีย่วข้องกับกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติคอรร์ัปชั่น 
3  อ้ำงอิงจำก กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีข่องประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร  
 

1. ก ำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และแผนงบประมำณประจ ำปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริ หำรและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2. รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโดยรวมและพิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้กรอบนโยบำยแผนธุรกิจและแผนงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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3. พิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำร หรืออนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติของบริษัทหรือตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

4. สรรหำ ว่ำจ้ำง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้ำย พักงำนและเลิกจ้ำงผู้บริหำรและพนักงำนในทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมโดยถ้ำเป็นต ำแหน่งระดับเทียบเท่ำตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปให้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ และถ้ำเป็นต ำแหน่งระดับเทียบเท่ำผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้ด ำเนินกำรภำยใต้ควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ของบริษัททั้งด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรสั่งซื้อ กำรผลิต กำรขำยและกำรบริหำรทั่วไป
รวมทั้งเอกสำรส ำคัญอื่นๆ 

6. ก ำหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ ค ำสั่งประกำศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภำยในเพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคนและเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด 

7. แต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ท้ังนี้รวมถึงมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งทนำยควำมเพื่อ
ฟ้องร้องด ำเนินคดีหรือเข้ำสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

8. มอบหมำยเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนหรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนตนตำมที่เห็นสมควรและสำมำรถยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้ 

9. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรบริษัท 

10. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรเรื่องใดท่ี
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมสี่วนไดส้ว่นเสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว 

 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบยีนอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ 

เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ.2535 โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ สำมำรถรับต ำแหน่งกรรมกำรที่
บริษัทอ่ืนในกลุ่มบริษัทฯได้ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแกบ่ริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบ ในกรณีที่
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรของบริษทัฯ ไปรับต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัท่ีบริษัทอ่ืนนอกเหนือจำกบริษัทท่ีอยู่ภำยในกลุ่มบริษัทฯ ให้กำร
อนุมัติและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เปน็ไปตำมระเบียบอ ำนำจอนุมตัิและด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะไม่มลีักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือ

มอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร สำมำรถอนุมัตริำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติธรุกิจที่มีกำรก ำหนด
ขอบเขตชัดเจน 

  
เลขำนุกำรบริษัท 

         ตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ.2551 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีเลขำนุกำร
บริษัท รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
1. ให้ค ำแนะน ำ เบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำยระเบียบและข้อบังคับของบริษัท  และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

ตลอดจนติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ 
2. จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อ

ปฏิบัติต่ำงๆ รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำ กับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนรำชกำรที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม 
4. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
6. สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำย 
7. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

 
กรรมกำรอสิระ  
กรรมกำรอิสระของบริษัท หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในกำรเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมรวมถึงอ ำนำจในกำรลงนำมผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหำรหรือ
พนักงำนประจ ำของบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษั ทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุม 

4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ และทำงธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

5. ไม่เป็นกำรได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ 

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 
7. สำมำรถท ำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่
ส ำคัญของบริษัทได้ 
 โดยกรรมกำรอิสระท ำหน้ำที่พิจำรณำด้วยดุลพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้นโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรงำนของ
บริษัทให้ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีควำมเท่ำเทียมกัน อนึ่ง กำรก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทดังกล่ำว ได้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำท่ีก ำหนดโดยส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ 
บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมกำรอิสระ โดยสรรหำผู้ที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ เข้ำใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตำมประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับทำงกำร และขอเชิญท่ำนเหล่ำนั้นเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ำกรรมกำรอิสระข้ำงต้น สำมำรถใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 
กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ  
 
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรพิจำรณำสรรหำ 
กำรสรรหำกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิธีกำรและยึดหลักควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำรไว้เป็นส ำคัญโดยปรำศจำกอิทธิพล
ของผู้ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคุมหรือฝ่ำยบริหำรซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบั ติ
เหมำะสมจำกช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี 

 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้น โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกันก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ได้เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ โดยได้จัดท ำหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำเผยแพร่ผ่ำนระบบข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 
เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร 

 พิจำรณำจำกท ำเนียบกรรมกำร (Director Pool) ซึ่งจัดท ำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยหรือจำก
หน่วยงำนอ่ืนๆ หรือช่องทำงอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท 

 พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท (Board Skill 
Matrix1) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 พิจำรณำควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board Diversity) 

 พิจำรณำภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ ประวัติกำรท ำงำนท่ีดี รวมทั้งในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม  
1 อ้ำงอิง Board Skill Metrix หน้ำ 32 

 
 ซึ่งมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ  และกำรให้ควำม
ยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมำ
ตำมกระบวนกำรสรรหำที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ โดยหำกคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม ก็ให้น ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                         คู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

RV02 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 25 
 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด ส ำหรับ กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกเหตุอื่นนอกจำก
กำรครบวำระออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแตง่ตั้งบุคคลซึง่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
เข้ำเป็นกรรมกำรในท่ีประชุมคณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน  
โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะเข้ำอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ซึ่งตนแทน  ท้ังนี้ มติกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำ
เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
 
กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 ในกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุด คณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำเบื้องต้น ในกำรคัดกรอง
สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่ำงดี ประวัติกำรท ำงำนท่ีดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และน ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

 
กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ที่ผ่ำนมำ บริษัทท ำกำรเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงในกำรแต่งตั้งบุคคลเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ 
ของบริษัท  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรโดยฝ่ำยจัดกำร โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมฯ จะมีหน้ำที่
บริหำรและด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์สูงสูดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพำะต่อบริษัท) และบริษัทได้ก ำหนดให้บุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส ำคัญในระดับเดียวกับท่ีต้อง
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบริษัทเอง ท้ังนี้ กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท 

 นอกจำกน้ี ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก ำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทน้ัน ต้องดูแลให้บริษัทย่อยให้
มีข้อบังคับ ในเรื่องกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษทั 
รวมถึงต้องก ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร และ/
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมำประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินให้ทันก ำหนดตำมกฎหมำยด้วย 
 
กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบไว้ในหลักจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำควำมลับ โดยมีกำรแจ้งมำตรกำรดังกล่ำวผ่ำนทำงคู่มือหลักจรรยำบรรณ
ธุรกิจ กำรจัดอบรม และทำงเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี้ยังได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
แจ้งหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล และติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย 
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกรรมกำรและผู้บริหำร  
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โดย คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในกำรใช้ข้อมูลภำยใน
ดังนี ้

มำตรกำรป้องกันข้อมูลภำยในของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

1) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ในกำรแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบและปฏิบัติซึ่งหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   

2) คณะกรรมกำรบริษัทจะแนะน ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีทรำบข้อมูลภำยในหลีกเลี่ยงกำรซื้อขำยหุ้น
ของบริษัทก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ รวมถึงข้อมูลงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ต่อสำธำรณชน กล่ำวคือ เป็นเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยข้อมูล และ 24 ช่ัวโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล อันอำจเป็นกำร
กระท ำผิดพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ กำรไม่ปฏิบัติมำตรกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรกระท ำผิดวินัยของบริษัท กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภำยในที่ส ำคัญคนใดกระท ำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ กำรตักเตือน กำรตัดค่ำจ้ำง กำรพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง จนถึงกำรเลิกจ้ำง  

 
แนวทำงกำรเปดิเผยขอ้มลู  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำยและผูล้งทุนทั่วไป 
อย่ำงเสมอภำคและเป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีมำตรกำรในกำรดูแลกำรใช้และเปดิเผยข้อมูลภำยใน โดยถ้ำกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญั อันจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะต้องระงับกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม ก่อนท่ีข้อมูลภำยในน้ันจะถูกเปดิเผยต่อสำธำรณชน และจะต้องไม่เปดิเผย
ข้อมูลที่เป็นกำรประมำณกำรงบกำรเงินรำยป/ีรำยไตรมำส ในกรณยีังไม่ได้เปิดเผยผ่ำนระบบตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตน เพื่อ
ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และก ำหนดให้มีกำรรำยงำนรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร
บริษัททรำบและพิจำรณำควำมเหมำะสม รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย ์ และเปิดเผยรำยละเอยีดไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยังดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร ที่ได้รับทรำบ
ข้อมูลภำยใน ให้ข้อมลูดังกล่ำวแกบุ่คคลภำยนอก  

 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บรหิำรให้อยู่ในระดับท่ีเทียบเคียง
ได้กับที่ปฏิบตัิในอุตสำหกรรมเดยีวกัน และอยู่ในระดับท่ีสำมำรถจูงใจได้ รวมทั้งจัดค่ำตอบแทนในลักษณะที่เช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อสำมำรถรักษำกรรมกำร และผู้บรหิำร ที่มีคณุภำพตำมที่ต้องกำรได้ โดยมีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดวิธีปฏิบัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำขออนุมตัิในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
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กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำและให้ควำมรู้แก่กรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงในคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยมคีณะกรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 10 คน ที่ได้ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จำกสถำบัน IOD 
เรียบร้อยแล้ว 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล ประวัติกำรถือครอง
หลักทรัพย์กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่  
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น

ผู้ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร คู่มือกรรมกำร และก ำหนดกำรประชุม  
เพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบถึงบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน และเพื่อช้ีแจ้งตอบข้อสักถำม รวมถึงกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร 

 
กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่  

บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำด ำรงต ำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมทดแทน
ต ำแหน่งที่อำจว่ำงลง ตลอดจนรองรับต ำแหน่งที่อำจต้องก ำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงของบริษัทในอนำคต และสร้ำง
โอกำสในกำรท ำธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงต่อเนื่องและทันท่วงท ีโดยมีแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่พิจำรณำ

คัดเลือกจำกรองประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีจ ำนวน 1 ท่ำน หรืออำจพิจำรณำสรรหำและคัดเลือก

บุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก ำหนด และน ำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำร และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติตำมล ำดับ 

ในกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงว่ำงลง ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จะเสนอผู้สืบทอดต ำแหน่ง ตำมที่ได้จัดท ำแผนรองรับไว้ 

ส ำหรับผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ซึ่งได้ระบุตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทน (Successor) ไว้ และในกรณีที่ยังไม่มี

บุคคลที่เหมำะสมและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในล ำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทั้ง

อำจสรรหำและคัดเลือกบุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด  ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ได้ก ำหนด

กระบวนกำรจัดท ำกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan)  ดังนี ้

1. ก ำหนดต ำแหน่งงำนส ำคัญที่ต้องจัดท ำ Succession Plan เช่น ผู้บริหำรที่จะเกษียณอำยุ ภำยใน 3-5 ปี เป็นต้น 

2. วิเครำะห์และก ำหนด Competency ของผู้บริหำร และพนักงำนในระดับ Chief, Director และ Department 

Manager ของต ำแหน่งท่ีต้องกำรจัดท ำ Succession Plan 

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ คัดเลือก และเลื่อนระดับต ำแหน่งพนักงำน 

4. ค้นหำ และประเมินกลุ่มบุคคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Pool of Candidate) จำกข้อมูลพื้นฐำน

ของแผนกบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

5. จัดท ำแผนกกำรฝึกอบรมของฝ่ำย หรือต ำแหน่งงำนท่ีจะจัดท ำ Succession Plan 
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6. จัดท ำ และด ำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำ Pool of Successors  ตำม Group / Individual Development Plan 

7. ติดตำมผลกำรพัฒนำและผลกำรปฏิบัติงำนของ Pool of Successors ตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนด 

8. กำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง 

9. สรุปประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร Succession Plan และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง

ต่อคณะกรรมกำรเพื่อทรำบเป็นระยะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

กำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้ นกัวเิครำะห ์และกำรพบสือ่  
บริษัทฯ ได้ใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในระหว่ำงผู้ถือ

หุ้น อันได้แก่กำรก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และกำรส่งหนังสือเชิญ
ประชุมเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมักก ำหนดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีในช่วงเดือน
เมษำยน นอกจำกน้ียังให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ รวมถึงกำรเปดิโอกำสให้นักวิเครำะห์ทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ และสื่อมวลชนเข้ำพบผู้บริหำรระดับสูง เพื่อสัมภำษณ ์แลกเปลี่ยน และรับทรำบข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัทฯ ที่สำมำรถ
เปิดเผยได้ ในช่วงเวลำที่เหมำะสมเป็นระยะๆ  

 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลส ำคัญที่ถูกต้องเกีย่วกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูล
ทั่วไป และข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดกำร กิจกรรมต่ำงๆ รำยละเอียดทั่วไป รวมถึงข้อมลูผล
ประกอบกำร (ท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ที่สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของบริษัทฯ ไปยังตลำดหลักทรัพย์ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถำบัน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชำชนท่ัวไป กิจกรรมนัก
ลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมทีส่ ำคัญที่จะช่วยส่งเสรมิกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี  

 
ตดิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)  
1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หมำยเลขโทรศัพท์  02-511-5427 ต่อ 893, 275    
Email:     ir@majorcineplex.com 
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