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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ในปี 2562 นบัเป็นปีท่ี บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) เผชิญกับความท้าทายใน
การด าเนินธุรกิจ อาทิ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ พฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีปรับเปล่ียนเน่ืองจากเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับมือกับความท้าทายท่ีเกิดขึน้และยงัคงเดินหน้าด าเนินธุรกิจบน
พืน้ฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยขยายธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ด้วยการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์ไปทัว่
ประเทศไทยและตา่งประเทศ รวมถึงการพฒันาโรงภาพยนตร์ท่ีมีอยู่ให้มีศกัยภาพเพ่ือเพิ่มรายได้และสร้าง
มลูคา่ให้มากขึน้ อีกทัง้ ยงัพฒันาการด าเนินงานบนปรัชญาการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดแูลกิจการ
อย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ มีมาตรฐานจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่เพ่ือการพฒันาสร้างคณุคา่ร่วมทางสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ วางวิสัยทัศน์ส าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย 3 เสาหลักส าคัญ ได้แก่  
1) การยกระดับสู่ Major 5.0  2) การเติมเต็มธุรกิจทัง้จาก Hardware และ Software และ 3) การมอบ
คุณค่าคืนกลับสู่สังคม Social Contribution โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนกระตุ้ นให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เติบโตจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเน่ืองทัว่ประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึง
การผลกัดนัให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีคณุภาพและสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ขยายวงกว้าง อีกทัง้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคญักับ
นวตักรรมเทคโนโลยีล า้สมยัและดีท่ีสุดส าหรับโรงภาพยนตร์จากทัว่โลกโดยน ามาใช้กับโรงภาพยนตร์ใน
เครือ อาทิ Seamless Ticket ท่ีสามารถซือ้ตัว๋ผา่นแอพพลิเคชัน่แล้วสแกนตัว๋ท่ีจดุเพ่ือเดนิเข้าโรงภาพยนตร์
ได้ทนัที นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีควบคูไ่ปพร้อมกับ
การเติบโตของธุรกิจ ผ่านนโยบาย “Green Cinema” เน้นการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ภารกิจ Social Giving ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพ่ือขยายโอกาสให้เด็กและผู้ สูงอายุท่ีด้อยโอกาสทั่ว
ประเทศมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ท่ีถือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและอาจเป็นหนึ่งจุดเปล่ียนในชีวิตของ
เดก็ได้อีกด้วย  
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความไว้วางใจและ
สนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น คูค้่า สถาบนัการเงิน ลกูค้าท่ีมาใช้
บริการ ส่ือมวลชน ผู้บริหารและพนกังานทกุคนท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจไปพร้อมกับการพฒันาคณุค่าทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความบนัเทิง
และการเรียนรู้จากส่ือภาพยนตร์ท่ีสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ  ความสุข และรอยยิม้แก่ชุมชน ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทขอให้ทกุท่านเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะมุง่มัน่ด าเนินธุรกิจด้วยหลกับรรษัทภิบาลและส านึก
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและหวังว่า 
ทกุทา่นจะร่วมกนัพฒันาและเตบิโตไปพร้อมกบับริษัทฯ อยา่งยัง่ยืนตอ่เน่ืองในทกุ ๆ ปี 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล 

ประธานกรรมการ 

  นายวิชา พูลวรลักษณ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

เก่ียวกับรายงานฉบบันี ้
About this report 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ได้เร่ิมจดัท ารายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562 
ฉบบั Executive Summary เพ่ือแสดงถึงการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นหนึ่งในช่องทางการส่ือสารให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่นและ 
ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านการน าเสนอผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนท่ี
ครอบคลมุมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงธรรมาภิบาลของบริษัทในเครือธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ซึ่งเป็นข้อมลูระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานธุรกิจ
โรงภาพยนตร์สทุธิ คดิเป็นร้อยละ 74 ของรายได้รวมจากกลุม่บริษัทในเครือ  

รายงานฉบับนี ้บริษัทฯ จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการจัดท ารายงานความยั่งยืนในระดับสากล 
Global Reporting Initiative (GRI Standards) แบบทางเลือกหลกั (Core Option) โดยประยกุต์ใช้หลกัการ
รายงาน (Reporting Principles) ของ GRI Standards ท่ีครอบคลุมกระบวนการก าหนดเนือ้หาและ
คุณภาพของรายงาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทฯ และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญตาม
ข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในมาตรฐาน  

 

การก าหนดเนือ้หารายงาน (GRI 102-46) 

บริษัทฯ ก าหนดเนือ้หาในรายงานโดยพิจารณาจากการด าเนินงานขององค์กร ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  พร้อมทัง้พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนความคาดหวงัและความสนใจของผู้ มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลกัการท่ี
ส าคญัของ GRI Standards 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
จัดท ารายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context)  
การประเมินประเด็นด้านความยั่ง ยืน ท่ีส าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ ข้อมูล 
(Completeness) โดยมีกระบวนการประเมินประเดน็ท่ีมีสาระส าคญัด้านความยัง่ยืนตอ่ธุรกิจ ดงันี ้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

1. การระบุประเด็นที่มสีาระส าคัญ 
ด้านความยั่งยนืต่อธุรกิจ 2.การประเมินและ

จัดล าดบัความส าคัญ 

3. ทบทวนความถกู
ต้องเหมาะสมและ
เปิดเผยข้อมูลการ

ด าเนินงาน 
การศึกษาและวิเคราะห์

บริบทความยั่งยนื 
การมีส่วนร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

รวบรวมประเด็นที่มี
นยัส าคญัโดยพจิารณา
ปัจจยัภายในและภายนอก  
ปัจจยัภายใน 
 บริบทความเสีย่งและ
โอกาสทางธุรกิจ 

 ประเด็นที่มีนยัส าคญัตอ่
บริษัทฯ ในปีผา่นมา 

ปัจจยัภายนอก 
 ประเด็นด้านความยัง่ยืน
ทีก่ลุม่อตุสาหกรรมทัว่
โลกให้ความส าคญั 

 แนวโน้มความยัง่ยืนของ
โลกและเฉพาะกลุม่
อตุสาหกรรม 

รวบรวมความคดิเห็นจาก
ผู้บริหารระดบัสงูของ        
บริษัทฯ และตวัแทนที่
เก่ียวข้องกบั 
ผู้มีสว่นได้เสยีผู้ภายนอก  

 ประเมินและจดัล าดบั
ความส าคญัของ
ประเด็นที่ได้รับการระบุ
จากขัน้ตอนการระบุ
ประเด็นที่มี
สาระส าคญัด้านความ
ยัง่ยืน จ านวน 10 
ประเด็น  

 พิจารณาระดบั
ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ และระดบั
อิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจของผู้มีสว่นได้
เสยี  
 

 น าเสนอผลการ
ประเมินประเด็นทีม่ี
สาระส าคญัด้านความ
ยัง่ยืนตอ่คณะผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาและขอ
ความเห็นชอบ 

 ทบทวนกระบวนการ
จดัท าและการเปิดเผย
ข้อมลูในรายงานความ
ยัง่ยืนอยา่งตอ่เนื่อง  

 

ผลการประเมินประเดน็ที่มีสาระส าคัญด้านความยั่งยืนต่อธุรกิจ(GRI 102-47)  

 

 

1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนด 

2. การบริหารจดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า และความรับผิดชอบตอ่
ลกูค้า 

3. นวตักรรมทางธุรกิจ 
4. การบริหารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน 
5. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
6. การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน 
7. การดแูลสงัคมและชมุชน 
8. สขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน 
9. การบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
10. การจดัการพลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง (GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44) 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียและมุ่งส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้าง 
การมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียหลกัทัง้ 6 กลุ่มของบริษัทฯ  ได้แก่ ผู้บริหารและพนกังาน ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน 
และพนัธมิตรทางธุรกิจ คูค้่า ชมุชนและสงัคม ลกูค้า และหน่วยงานก ากับดแูล โดยระบแุละประเมินกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้เสียจากทัง้ 6 กลุ่มดงักล่าว ท่ีอาจได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ มีส่วนได้เสีย รวมถึงก าหนด 
แนวทางการตอบสนองผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การยอมรับ และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสมระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ มีสว่นได้เสีย     

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และส่ือสารข้อมูลบริษัทฯ ให้กับผู้ มีส่วนได้เสีย อาทิ 
เป้าหมาย วิสยัทศัน์ และแนวทางการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
และต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯ รับทราบความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้
เสีย 

รูปแบบการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

เสีย 

ประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย              
ให้ความส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ  

ลูกค้า  การจดักิจกรรมพบปะ
ลกูค้าเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์  

 การจดักิจกรรมเพื่อให้
ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ 

 การส ารวจความพงึ
พอใจของลกูค้าผา่นทาง
โทรศพัท์ แบบสอบถาม 
และชอ่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การรับเร่ืองร้องเรียนและ
ให้บริการผา่น
ศนูย์บริการลกูค้า 

 คณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
และบริการ 

 สขุภาพและความ
ปลอดภยัของลกูค้า  
 

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทฯ ได้ในบทท่ี 2 
การบริหารจดัการ
ความสมัพนัธ์ลกูค้า และ
ความรับผิดชอบตอ่
ลกูค้า 



เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้
เสีย 

รูปแบบการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

เสีย 

ประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย              
ให้ความส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ  

เครือข่ายสาขา และแอพ
พลิเคชนั Major 

ผู้บริหาร
และ
พนักงาน 

 การส่ือสารนโยบายและ
ขา่วสารผา่นการประชมุ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 การประชมุร่วมกบั
พนกังานการจดัสมัมนา 
และการจดักิจกรรมเพื่อ
สงัคม 

 การประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 

 การประเมินความผกูพนั
ของพนกังาน 

 โครงการพฒันาบคุลากร 
 การประกาศเกียรตคิณุ
พนกังาน 

 เงินเดือน สวสัดิการ และ
สวสัดกิาร รวมถึงการ
ท างานในระยะยาว 

 โอกาสในการพฒันา
อาชีพ 

 สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดี 

 
  

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทฯ ได้ใน   บทท่ี 7 
การพฒันาศกัยภาพและ
การดแูละพนกังาน และ
บทท่ี 8          สขุภาวะ
และความปลอดภยัใน
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

 

ผู้ถือหุ้น       
นักลงทุน 
และ
พันธมิตร
ทางธุรกิจ 

 การประชมุผู้สามญัถือ
หุ้นประจ าปี 

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น 

 รายงานตามแบบ 56-1 
 รายงานประจ าปี (แบบ 

56-2) 
 การน าเสนอขา่วสู่
สาธารณะ 

 การประกาศผล
ประกอบการ      รายไตร
มาส 

 ความโปร่งใสในการ
เปิดเผยข้อมลู  

 ประสิทธิภาพทางธุรกิจ / 
การเงิน 

 

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทฯ ได้ในรายงาน
ประจ าปี 



เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้
เสีย 

รูปแบบการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

เสีย 

ประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย              
ให้ความส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ  

 การพบปะนกัลงทนุ
รายบคุคล 

 การพดูคยุกบันกัลงทนุ
ผา่นทางโทรศพัท์ 

ชุมชนและ
สังคม 

 การด าเนินโครงการของ
บริษัทฯ ผ่านการให้
ความรู้และกิจกรรมใน
โครงการตา่ง ๆ 

 การส ารวจความต้องการ
ของชมุชนและสงัคม 

 การสง่เสริมให้ชมุชนมี
สว่นร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของบริษัทฯ  

 ความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 การพฒันาและสง่เสริม
คณุภาพชีวิตของชมุชน  
 

 

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทฯ ได้ใน      บทท่ี 6 
การมีสว่นร่วมของชมุชน
และสงัคม 

หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

 มอบหมายให้หน่วยงาน
ก ากบัดแูลปฏิบตังิาน
ตามกฎเกณฑ์ทางการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตอ่
ประสานงานกบั
หนว่ยงานทางการท่ี
ก ากบัดแูลเป็นประจ า 

 ประชมุ รับฟัง
แนวนโยบาย และ
แนวทางการก ากบัดแูล 

 รับฟัง ซกัซ้อมการปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์ 

 รับการตรวจสอบจาก
หนว่ยงานทางการ 

 การด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบักฎหมาย 

 ความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 สขุภาพและความ
ปลอดภยัของลกูค้า  

 

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทได้ในรายงาน
ประจ าปี และบทท่ี 1 
การก ากบัดแูลกิจการ 
การบริหารความเส่ียง 
และการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนด 

 



เก่ียวกบัรายงานฉบบันี ้ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้
เสีย 

รูปแบบการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

เสีย 

ประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย              
ให้ความส าคัญ 

แนวทางการตอบสนอง 
ของบริษัทฯ  

 ตดิตอ่ขอรับฟังความ
คดิเห็นและแนวทางการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ 

 แสดงความคิดเห็นผา่น
เวทีการแสดงความ
คดิเห็น 

คู่ค้า  ศนูย์คูค้่าสมัพนัธ์                            
โทร 02-5115427 ถึง 36 

 ประชมุและสมัภาษณ์
ร่วมกบัคูค้่าทางธุรกิจ 

 เย่ียมเยียนคูค้่าทางธุรกิจ 
พร้อมรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียน 

 โครงการร่วมสร้างสรรค์
นวตักรรม  

 ตรวจประเมินการให้
ค าปรึกษาและสง่เสริม
การพฒันาศกัยภาพ 

 สมัภาษณ์หาความ
ต้องการและความ
คาดหวงัของคูค้่าธุรกิจ
ด้านความยัง่ยืน 

 ความโปร่งใสและ
กระบวนการจดัจ้าง/
จดัซือ้ท่ีเป็นธรรม 
 

 ศกึษารายละเอียดแนว
ทางการตอบสนองของ
บริษัทฯ ได้ใน       บทท่ี 
4 การบริหารจดัการห่วง
โซอ่ปุทาน 

 

ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations-IR) 

เว็บไซด์ : http://investor.majorcineplex.com 
โทร :  02 511 5427 ตอ่ 893, 275 
อีเมล : ir@majorcineplex.com 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finvestor.majorcineplex.com%2F&data=02%7C01%7C%7C3df296be10bc436963a508d82330ea37%7Cf2fe6bd39c4a485bae69e18820a88130%7C0%7C0%7C637298040276082567&sdata=UeVgpuJGNn072%2FGfoqQmensPdi1TSmWJ2TxA8J2LhJk%3D&reserved=0
mailto:ir@majorcineplex.com


 

 รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

เก่ียวกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
About Major Cineplex Group 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าอนัดบัหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
ของประเทศไทยมาตลอด 25 ปี มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ เลขท่ี 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักท่ีส าคญัประกอบด้วย 
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน า้แข็ง ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและ
บริการ และธุรกิจส่ือภาพยนตร์ ตลอดจนมีบริษัทในเครือท่ีส าคญั ได้แก่ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (จ ากัด) บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด บริษัท      
รัชโยธิน อเวนิว จ ากัด และบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  
จ ากัด  ท่ีมุ่ งสู่การเ ป็นศูน ย์รวมแห่งความบันเทิ ง  (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle 
Entertainment Complex Provider) ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบ
วงจร นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเครือโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพิ่มศกัยภาพการด าเนินธุรกิจ และเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการลงทนุในภมูิภาคอีกด้วย 

  

 
 

ภายใต้วิสัยทัศน์  ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก (Sharing the world’s best entertainment 
dreams) บริษัทฯ ได้มีการก าหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาและสรรหาสุดยอดนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพ่ือส่งมอบ ประสบการณ์อันยอดเย่ียม สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ คณุคา่ให้กบัลกูค้าและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

วิสัยทศัน์ 

“ร่วมสร้างฝันบันเทงิระดับโลก”  

(Sharing the world’s best entertainment dreams) 



เก่ียวกบัเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

 

10 

รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

เครือโรงภาพยนตร์ สาขาในต่างประเทศ 

ประเทศกัมพูชา 
 สาขาอิออน มอลล์  
 สาขาโซยา่ พนมเปญ 
 สาขาแพลตตนิัม่ เสียมเรียบ 
 สาขาอิออน มอลล์ 2   
 สาขาบิก๊ซี ปอยเปต   

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สาขาเวียนเทียนเซ็นเตอร์   
 สาขาปากเซ 
 สาขาไอทีอีซีซี เวียนเตียน   

 

บริษัทในเครือที่ส าคัญ 

สยามฟิวเจอร์ดี
เวลอปเมนท์  

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์  

รัชโยธิน อเวนิว  กองทนุรวมสิทธิ
การเชา่

อสงัหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 

ไลฟ์สไตล์  

สดัสว่นการถือหุ้น 
ร้อยละ 28.09 
รายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธิ 

คิดเป็นร้อยละ 1.54 
ของรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 

สดัสว่นการถือหุ้น 
ร้อยละ 40.00 
รายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธิ 

คิดเป็นร้อยละ 0.27 
ของรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 

สดัสว่นการถือหุ้น  
ร้อยละ 49.00 
รายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธิ 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 
ของรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 

  

สดัสว่นการถือหุ้น  
ทางตรง  

ร้อยละ 50.00 
(ทางอ้อม  

ร้อยละ 14.05) 
รายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธิ 

คิดเป็นร้อยละ  0.06 
ของรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 

สดัสว่นการถือหุ้น  
ร้อยละ 33.00 
รายได้จากการ
ด าเนินงานสทุธิ 

คิดเป็นร้อยละ 1.15 
ของรายได้รวม 
ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 



 

 รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

  

Chapter 1 
กำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การก ากับดูแลกจิการ การบริหารความเส่ียง และ 
การปฏบิัตติามข้อก าหนด  
(Corporate Governance, Risk Management and Corporate Compliance) 

 

  
 

เป้าหมายปี 2562  ร้อยละ 100 ของพนกังานใหม่และร้อยละ 80 ของพนกังานปัจจุบนั
ผา่นการอบรมหลกัสตูรด้านการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
และการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ภายในปี 2563 

ผลการด าเนินการปี 2562  พนกังานปัจจบุนัผ่านการอบรมหลกัสตูรด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
ร้อยละ 80  

 พนกังานใหมผ่า่นการอบรมหลกัสตูรด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
ร้อยละ 100  

 

การก ากบัดแูลกิจการ การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดี และการปฏิบตัติามข้อก าหนด เป็นแนวทาง
ส าคญัท่ีทุกองค์กรต้องยึดถือปฏิบตัิในการก าหนดแผนการด าเนินงานภายในองค์กร  ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
ธุรกิจมีรากฐานการเติบโตท่ีน าไปสู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน โดยสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร  สร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผู้ ถือหุ้น และสามารถดงึดดูความสนใจของนกัลงทุน ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้ มีส่วนได้
เสียในระยะยาว  
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การก ากับดูแลกจิการ (Corporate Governance) 

 

ความท้าทาย 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร และ
ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัทางธุรกิจ ดึงดดูความสนใจของนกัลงทุน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียในระยะยาว ทัง้นี ้ประเด็นส าคญัเร่ืองการก ากับดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญั 
อาทิ คณุสมบตัิและสดัส่วนของคณะกรรมการบริษัท กระบวนการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร  รวมไปถึงจรรยาบรรณธุรกิจและการตอ่ต้านการทจุริต  

การด าเนินงาน  

บริษัทฯ มุ่งด าเนินงานบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และเป็นธรรม  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการ ตลอดจนทบทวน
การปฏิบตัติามนโยบายเป็นประจ าทกุปี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ตลอดจนความสามารถ 
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจบริการ  
ด้านกฎหมาย ด้านบญัชี การเงิน และการตรวจสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทนุ ด้านการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ด้านการตลาด ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารความเส่ียง และด้านภาวะความเป็นผู้น า  
รวมถึงการค านึงเร่ืองความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ท่ีปราศจาก 
การเลือกปฏิบตับินพืน้ฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมในเร่ืองเพศ สญัชาต ิเชือ้ชาต ิและศาสนา โดย
ในคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ หญิงจ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ
คณะกรรมการบริษัททัง้หมด  

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัโครงสร้างการบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะผู้บริหารมีความอิสระต่อกัน โดยในคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเพียง 1 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 นอกจากนี ้โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ยงัประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีเป็นคณะกรรมการอิสระจ านวน 6 ทา่น หรือคดิเป็นร้อยละ 54.5 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จดัให้มีประเมินผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
การก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการดงักล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินทัง้ใน
รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล รวมถึงการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ด้วย 

 

โครงสร้างคณะกรรมการที่มีความสมดุล 

คณะกรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีมีสว่นร่วมใน

การบริหารงาน 
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ                 
ท่ีเป็นผู้หญิง 

6 คน 
(ร้อยละ 54.5) 

1 คน 
(ร้อยละ 9.1) 

10 คน 
(ร้อยละ 90.9) 

1 คน 
(ร้อยละ 9.1) 

 

โครงสร้างองค์กร 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 

การบริหารจดัการความเส่ียงขององค์กรถือเป็นกลไกส าคญัในการสร้างเสถียรภาพของการด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนลดความเส่ียงจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด บริษัทฯ จึงมุ่ง
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับธุรกิจ พร้อมทัง้แสวงหา
โอกาสใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัเกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการความเส่ียงขององค์กรด้วย 

 

แนวทางการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลความเส่ียง (Risk Management Committee 
หรือ RMC) ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร ตลอดจนทบทวนและติดตาม 
การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการประเมินและติดตามความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอผ่าน  
การวิเคราะห์และระบจุากทัง้ปัจจยัภายนอกและภายใน รวมถึงแนวโน้มความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการด า เนินธุ ร กิจอย่าง มีนัยส าคัญ เ พ่ือใ ห้สามารถบริหารจัดการความเ ส่ียง ท่ี เ กิดขึ น้ ไ ด้  
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการส่งเสริมวฒันธรรมบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร โดยผนวกเร่ืองความ
เส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์การ ตลอดจนมีการพิจารณาความเส่ียงในกา รด าเนินงานในทุก
กระบวนการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุผู้บริหารเพ่ือรายงานความคืบหน้าของปัญหาและ
การแก้ไขเป็นประจ าทกุเดือน ตลอดจนก าหนดช่องทางในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้กบัพนักงาน
ทกุคนในองค์กร เพ่ือให้รับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ และให้มัน่ใจได้ว่า
ความเส่ียงทัง้หมดภายในองค์กรอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 

ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 

โครงสร้างของการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร  
ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ซึ่งในระดับองค์กร ความเส่ียงจะถูกบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งผ่านการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร (Enterprise Risk Management 
Committee, ERMC) ประกอบด้วยกลุม่ผู้บริหารจากหลายหนว่ยงาน ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุของประธาน
บริหารความเส่ียง (Chief of Risk Management) ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลความเส่ียง  
การบงัคบัใช้ และบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้บริษัทฯ ตลอดจนด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามดชันีชีว้ดั
ความเส่ียงท่ีส าคญั (KRI) และความคืบหน้าของมาตรการลดความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดบัองค์กรจะด าเนินการติดตามผลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทางประธานบริหารความเส่ียง จะรายงานผลหรือความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงแก่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee หรือ RMC) ผา่นการรายงานทกุไตรมาส 

การบริหารความเส่ียงระดับสายงาน 

ในระดบัสายงาน การบริหารความเส่ียงถือเป็นวาระปกติของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบความเส่ียงและความคืบหน้าของมาตรการลดความเส่ียงนัน้ ๆ โดยหวัหน้าผู้ รับผิดชอบของแตล่ะ
หน่วยงาน มีหน้าท่ีในการบริหารทุกความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลต่าง  ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดบัองค์กรรับทราบ 

การบริหารความเส่ียงระดับปฏิบัตกิาร 

ในระดบัปฏิบตักิาร รวมถึงโครงการและบริษัทยอ่ย เจ้าของความเส่ียงหรือเจ้าของโครงการมีหน้าท่ี
ตดิตามความเส่ียงและรายงานผลให้กบัระดบัหน่วยงานรับทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

 

การตดิตามและรายงานความเส่ียง 

ระดับ 

 

ผู้รับผิดชอบ การรายงานความเสี่ยง  ความถี่การรายงาน 

องค์กร 

 

ERMC รายงานตอ่ RMC และคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุ 3 เดือน 

สายงาน 

 

หวัหน้าหนว่ยงาน รายงานตอ่ ERMC ทกุเดือน 

ปฏิบัติการ เจ้าของโครงการ รายงานตอ่หนว่ยงาน ทกุเดือน 

บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารความเส่ียง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การก าหนดบริบท การระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียง และการติดตามและรายงานความเส่ียง บริษัทฯ จะด าเนินการติดตามและรายงาน
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเส่ียงรอบแรกในช่วงต้นปี หลงัจากวิธีการบริหารความเส่ียงถกูก าหนด เพ่ือลดปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตตามท่ีได้ระบุไว้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังมี  
การติดตามและรายงานความเส่ียงตลอดทัง้ปีโดยเจ้าของความเส่ียง ซึ่งจะต้องรายงานสถานะของ  
ความเส่ียงและความคืบหน้าของแผนการจัดการความเส่ียงเป็นประจ าทุกเดือนไปยงัหน่วยงานของตน 
สายงาน และหน่วยงานบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายใน ตามล าดบั ซึ่งผลของการจดัการ
ความเส่ียงจะถกูรายงานให้คณะจดัการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ทราบทกุไตรมาส ทัง้นี ้ผลการตดิตามความเส่ียงจะถกูพิจารณาในระหว่างการพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึง่มีการก าหนดระยะเวลาในการลดความเส่ียงอยา่งชดัเจน 

การควบคุมภายในถือเป็นองค์ประกอบหลักท่ีช่วยผลักดนัให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่าง
ยัง่ยืนในการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจดัให้มีโปรแกรมการประเมินการควบคมุด้วย
ตนเอง ซึ่งก าหนดให้เจ้าของกระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญัประเมินกระบวนการท างานของตนเองเป็น
ประจ าทกุปี เพ่ือพิจารณาวา่กระบวนการควบคมุภายในมีความเหมาะสมท่ีจะควบคมุความเส่ียงท่ีจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน มีการรายงาน และมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
โดยผลการประเมินจะได้รับการทบทวน รักษา ติดตาม และรายงานไปยงัผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่แผนกท่ีเก่ียวข้อง  
(เชน่ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน) ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ควบคมุก ากบัดแูลกิจการ การจดัการความเส่ียง และการปฏิบตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลกิจการและลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึน้กบัองค์กร 

 
กระบวนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้จดัท าแผนงานส าหรับตรวจสอบและติดตามเหตกุารณ์ท่ีมีความเส่ียงหรือโอกาสทาง
ธุรกิจ และให้ความส าคญักบัปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจทัง้ใน
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งผลจากระบบเตือนภัยล่วงหน้าจะน ามาจดัท ามาตรการเชิงรุกเพ่ือ
ป้องกันความเส่ียงล่วงหน้า และสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจ  โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้ใหม่ เป็นประจ าทกุปี ทัง้ท่ีเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจขององค์กรในระยะ
สัน้ (ภายใน 1 ปี) และระยะยาว (ระหว่าง 3-5 ปี) เพ่ือก าหนดมาตรการรองรับ ควบคุม และจัดการกับ 
ความเส่ียงได้ทนัท่วงที  โดยปี 2562 บริษัทฯ ได้ระบุความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้าน
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดจิิทลั และความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

 

Major’s Emerging Risk 

ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Transformation) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือกระบวนการด าเนินงานภายในให้เป็นระบบดิจิทลัอย่าง
รวดเร็ว ท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสงูขึน้ และส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลัที่เหมาะสม ผ่านการพฒันาช่องทางในการบริโภคสินค้าส าหรับผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้  

ในปีท่ีผ่านมา ทางเมเจอร์ได้พัฒนาระบบ Mobile Application เพ่ือให้เป็น Super Application ซึ่ง
พัฒนาให้ Application สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ รวมไปถึงพัฒนาระบบ Online Payment ระบบสะสมแต้ม 
ร่วมกบัการจดัโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองรความต้องการใช้งานท่ีสะดวกสบายมากขึน้ของลกูค้า 

ความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) 

แม้ว่าในการด าเนินธุรกิจในอนาคตมีแนวโน้มการพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ประเดน็
ด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ก็มีความซบัซ้อนมากขึน้เช่นกนั ซึง่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบเป็นความ
เสี่ยงต่อทัง้องค์กร หากแต่ยงัส่งผลกระทบต่อลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการโรงภาพยนตร์อีกด้วย ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ถูก
คุกคามด้านไซเบอร์ อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของบริการ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
ประเดน็การละเมิดด้านความปลอดภยัและการโจรกรรมข้อมลูสว่นตวั ยงักระทบถงึความมัน่ใจของลกูค้าท่ีมีต่อ
บริษัทฯ อีกด้วย 

ในปีท่ีผ่านมา เมเจอร์ได้เล็งเห็นความส าคญัด้านความเสี่ยงดงักล่าว จึงเร่ิมมีการจดัท าร่างแผนงานท่ี
สอดคล้องกบักฎหมายด้านความมัน่คงไซเบอร์และ พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ควบคูไ่ปกบัการจดัให้มีการ
อบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักกับพนักงานทุกระดบัเก่ียวกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการ
ป้องกนั โดยมีพนกังานเข้าร่วมกวา่ 226 คน  
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ยงัได้วางแผนเชิงรุกส าหรับสภาวะวิกฤตอนัอาจเกิดขึน้ได้ และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การหยดุชะงกัทางธุรกิจ ผา่นแผนตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning ) โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) ระบุปัจจัยความเส่ียงต่าง  ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงัก  
ในการปฏิบตัิงานทางธุรกิจท่ีส าคญัหรือรับมือตอ่สภาวะวิกฤต โดยการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

การปฏบิัตติามข้อก าหนด (Corporate Compliance) 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัท าหลกัจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนกังาน (Code of Conduct) 
เพ่ือให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอและเคร่งครัด โดย
ครอบคลุมด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริต  โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และ
สอดคล้องกับกฎหมาย  การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกัน  
การละเมิดตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูในทาง
ท่ีผิด ตลอดจนเร่ืองการรับสินบนของขวัญและของรางวัล โดยมีกระบวนการตามนโยบายการรับเร่ือง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ซึ่งผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียน สามารถแจ้งเร่ืองหรือเบาะแสถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ผ่านทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือร้องเรียน
โดยตรงท่ีสาขา/หน่วยงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด จะมีกระบวนการ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวในเบือ้งต้นโดยหน่วยงานต้นสงักดั ก่อนรายงานไปยงัประธาน
กรรมการบริหารและผู้ บริหารสูงสุดของแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 7 วัน เพ่ือแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการสอบสวน (Fraud Committee) หากผู้บญัชาการต้นสงักัดรับทราบแล้วละเลย จะถือว่า 
ส่อเจตนาปกปิดและมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส จะได้รับ  
ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากกลุ่มบริษัทเมเจอร์ โดยไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน  
พกังาน ข่มขู่ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูเก่ียวกับ
การแจ้งเร่ืองร้องเรียนเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยตอ่ผู้ไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
สอบสวนตามระเบียบหรือข้อกฎหมาย 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท่ีได้รับ
ร้องเรียนผ่านช่องทางร้องเรียน อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการทุจริต 
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขเร่ืองดงักล่าว เพ่ือมิให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ในอนาคต 



การก ากบัดแูลกิจการ การบริหารความเสีย่ง และการปฏิบตัติามข้อก าหนด   
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมพนกังานด้านการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ให้แก่พนกังานทกุระดบั โดยบรรจไุว้ในหลกัสูตรปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่ และจดัท าเป็น
หลกัสูตรออนไลน์ ส าหรับพนกังานปัจจุบนั ทัง้นี ้ในปี 2562 พนกังานใหม่ได้รับการอบรมด้านการก ากับ
ดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 100 สว่นพนกังานปัจจบุนั 
ได้รับการอบรมและส่ือสารในประเด็นดงักล่าวร้อยละ 80 และวางแผนจะด าเนินการอบรมให้กบัพนกังาน
ปัจจบุนัให้ครบทกุคนภายในปี 2563   

โครงการส่ือสาร 

“นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (Code of Conduct)” 

 
โครงการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Code of Conduct) มี
วตัถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้พนกังานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยผ่านทางระบบ E-learning Web หรือ mpassion-
learning.com ทัง้นี ้ได้มีการสื่อสารกับพนักงานผ่านทางอีเมลและช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ 
เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบและตระหนกัถงึการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอีกด้วย 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มุง่ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านภาษีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีจ่ายภาษี
อย่างถกูต้องและสร้างความเช่ือมัน่แก่สาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านภาษี ซึ่งครอบคลมุ 
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การปฏิบตัิเก่ียวกับภาษีอากร บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ นโยบายไม่โอนผลก าไรไปยงับริษัทใน
ต่างประเทศท่ีมีอัตราภาษีต ่ากว่า เพ่ือหลีกเล่ียงการจ่ายภาษีในประเทศในอัตราท่ีสูงกว่า โดยการท า
ธุรกรรมระหวา่งบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และบริษัทในกลุม่ จะต้องเป็นไปตามหลกัการ Arm’s length 
รวมถึงมาตรฐานสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพิจารณาผลกระทบทางภาษี
เม่ือมีการลงทุน และมีการระบุประเมิน บริหารความเส่ียงทางภาษี ซึ่งรายงานแก่ผู้ บริหาร ตลอดจน  
มีการประสานงานด้านภาษีกบัหน่วยงานราชการและมีท่ีปรึกษาด้านภาษีอากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบทางภาษีท่ีอาจเกิดขึน้อีกด้วย 
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Chapter 2 
กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลกูค้ำ  

และควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารจัดการความสัมพนัธ์ลูกค้า และความรับผิดชอบ          
ต่อลูกค้า  
(Customer Relationship Management, Customer Experience and Information 
Security) 
 

  
 
เป้าหมายปี 2562  ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าปี 2562 ร้อยละ 70 
ผลการด าเนินการปี 2562  ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าปี 2562 ร้อยละ 71.1 

 
ความท้าทาย 

การบริหารจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานขององค์กร
ท่ีเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลกูค้าได้อยา่งแท้จริงในสง่มอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับ
ลูกค้าโดยเฉพาะการปรับตวัและพฒันาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วใน
ปัจจบุนั ควบคูก่บัการเพิ่มทกัษะและศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร  

 

การด าเนินงาน 

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการยกระดบัการด าเนินงานภายในองค์กรทัง้ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
และพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางส าหรับรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าท่ีหลากหลาย อาทิ Social 
Media (Facebook), Call-center, เว็บไซต ์online survey, on-ground survey ทัง้กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นสมาชิก
และลกูค้าทัว่ไป เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถน าข้อเสนอแนะจากลกูค้ามาพฒันาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์และบริการ
ขององค์กรทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลกูค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและตรวจสอบถึงปัญหา สาเหตุ และระบุระดับความรุนแรงของ  
ข้อร้องเ รียนดังกล่าว เ พ่ือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบ  
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการด าเนินการติดตามการตอบสนอง และแจ้งผลการแก้ไขแก่ลูกค้าหรือผู้ ร้องเรียน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมี
การรวบรวมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ สรุปเป็นฐานข้อมลูและน าเสนอตอ่ผู้บริหารอีกด้วย 

ไม่เพียงแต่การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการส ารวจ 
ความพึงพอใจลูกค้าทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Call-center, เว็บไซต์ online survey,  
on-ground survey  ซึ่งท าให้บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น และได้น าผลการส ารวจไปพฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นี ้เพ่ือรับรองวา่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งแท้จริง 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมหัวข้อเร่ือง ความพึงพอใจของ 
การซือ้ตั๋วชมภาพยนตร์ออนไลน์ ความพึงพอใจต่อระบบการรับข้อร้องเรียน ความพึงพอใจต่อ Major 
Super App และความพงึพอใจตอ่สินค้าและบริการ โดยมีผลการส ารวจความพงึพอใจ ดงันี ้

 

ผลการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 2562 
 

หัวข้อการส ารวจ ผลการส ารวจ 
การซือ้ตั๋วชมภาพยนตร์ออนไลน์ ร้อยละ 92 ของลูกค้ามีระดบัความพึงพอใจต่อการซือ้ตัว๋

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ในระดบัพงึพอใจ – พงึพอใจมาก  
Major Super App ปั จ จั ย ท่ี ลู ก ค้ า ใ ห้ ค ว า มส า คัญม า ก ท่ี สุ ด ส า ห รั บ

แอพพลิเคชัน่ ได้แก่ ความง่ายตอ่การใช้งาน ความถกูต้อง
ของรอบฉายภาพยนตร์ ความรวดเร็ว และความเสถียร
ของแอพพลิเคชั่น ตามล าดับ โดยความพึงพอใจจาก
ผู้ ใช้บริการ Major Super App มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 จาก
คะแนนเตม็ 5  

ความพงึพอใจต่อสินค้าและบริการ การส ารวจความพึงพอใจครอบคลุมเร่ืองรสชาติป๊อป
คอร์น เคร่ืองด่ืม การให้บริการของพนกังาน ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ความคุ้มค่าของราคา โดยในภาพรวม
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ เฉล่ียร้อยละ 
71.1 
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รางวัลแห่งความภมูิใจ  

 

    
 

Superbrands Thailand 
เมเจอร์ได้รับรางวลั “Superbrands Thailand” ซึง่จดัโดย ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย นบัตัง้แตปี่ 2551 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 ปี โดยได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพของแบรนด์  
2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนด์และผู้บริโภค 3) เอกลกัษณ์ของแบรนด์ 
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Influential Brands 
เมเจอร์ได้รับรางวลั “Influential Brands” สดุยอด
แบรนด์ครองใจผู้บริโภค Gen Y สงูสดุ ปี 2562 ซึง่
จดัโดยบริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จ ากดั จาก 7 ประเทศ 
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ จีน และไทย 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

นวัตกรรมทางธุรกจิและสังคม  
(Innovation) 

 

  
 

เป้าหมายปี 2562  มีนวตักรรมมาใช้อยา่งน้อย 1 โครงการหรือนวตักรรมตอ่ปี 
ผลการด าเนินการปี 2562  การด าเนินการด้านนวัตกรรมในปี 2562 คือ Major Super 

Application  

 

ความท้าทาย 

ปัจจุบนันวตักรรมทางธุรกิจและสงัคมเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัของ

ผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ตลอดจนสร้างแนวทางและวิธีการบริโภคสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมีความคาดหวงัต่อ

คุณภาพของสินค้าและคุณค่าจากการได้รับบริการเพิ่มมากขึน้ ความท้าทายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ

รูปแบบและบริบทของการด าเนินธุรกิจทั่วโลก อาทิ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีค านึงถึงด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ การสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กบัผู้บริโภคผ่าน

นวตักรรมทางธุรกิจ ด้วยเหตนีุ ้ท าให้หลายองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงด้านนวตักรรม

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือปรับตวัและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้สามารถด าเนินธุรกิจได้

อยา่งยัง่ยืน    

 

การด าเนินงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นพฒันาและสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลมุมากขึน้ เพ่ือส่งมอบ

ผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรสูผู่้บริโภค สงัคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

ก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีนวตักรรมและบริการ (Creative Innovation 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

Technology & Service) การพฒันาแพลตฟอร์มการชมภาพยนต์ผา่นโทรศพัท์มือถือ (Total Mobile Movie 

Platform) และการท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) ในการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล พร้อมกันนี ้บริษัทฯ 

ยงัมุ่งส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างนวตักรรมภายในองค์กร และสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมร่วมกบัผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียภายนอกองค์กร เพ่ือสรรสร้างผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยคุนวตักรรม

และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ยืน 

 

การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2562  

Major 5.0 Digitalization Society 
 Major 5.0 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Super 
Application, AI and Machine Learning, 
และ Big Data   

ใ น ปี  2562 ท า ง เ ม เ จ อ ร์  ไ ด้ มี 
การพฒันา Super Application ซึ่งเป็นระบบ 
Mobile Application ให้ตอบโจทย์ของลูกค้า
มากขึน้ ตัง้แต่การปรับดีไซน์ให้ใช้งานง่าย  
ไม่ซับ ซ้อน ท า ใ ห้ลูก ค้าสามารถ ซื อ้ตั๋ว

ภาพยนตร์ผ่านทาง Application ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ทางเมเจอร์ยังได้ประยุกต์ใช้
นวัตกรรม AI และ Machine Learning  เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเพ่ือจัดท าสถิติ 
ของลกูค้า รวมถึงจดัระบบวิเคราะห์ และน าเสนอให้กบัลกูค้า โดยระบบจะมีขัน้ตอนการ Learning เพิ่ม
เข้ามา  ไม่เพียงเท่านัน้ เมเจอร์ยงัพฒันาระบบ Online Payment เพ่ือผลกัดนัให้มีการใช้งาน Payment 
ในรูปแบบ Cashless เพิ่มมากขึน้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการซือ้ตัว๋ จองตัว๋ ผ่านระบบออนไลน์ โดยค านึงถึง  
ความปลอดภยั ของข้อมลูลกูค้า เป็นหลกั และมีการน าเข้าข้อมลูจากระบบ รวบรวมเก็บข้อมลูในรูปแบบ 
Big Data เพ่ือสามารถน าข้อมลูไปวิเคราะห์ และจดัการเพ่ือง่ายตอ่การวิเคราะห์ข้อมลูของผู้บริหารต่อไป 

จากการเปิดตวั Super Application ดงักล่าว เมเจอร์มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการซือ้ตั๋ว
หนงัผ่าน Application จาก 2.5 ล้านใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 – 8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2562 
หรือ 7.8 ล้านใบ โดยตัง้เป้าหมายสดัสว่นการซือ้ตัว๋หนงัผา่นตู้ คีออส : เคาน์เตอร์ : แอพพลิเคชัน่ จากเดมิ 
71:21:8 เป็น 75:5:20  
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

การปรับปรุงระบบภายในของบริษัท – Paperless Office 

ในปี 2562 เมเจอร์ได้ริเร่ิมการพฒันาระบบจดัการเอกสารภายในบริษัทฯ ตัง้แตร่ะบบการอนมุตัิ
เอกสาร ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อแนวคิด
ออฟฟิศยคุใหม่ ท่ีเป็นสงัคมไร้กระดาษ ซึ่งไม่เพียงแตจ่ะชว่ยให้องค์กรบรรลเุป้าหมายในการลดปริมาณ
การใช้กระดาษเท่านัน้ หากแตย่งัช่วยลดระยะเวลาในการท างาน ลดคา่ใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างสรรค์แนวทางในการท างานรูปแบบใหมใ่ห้กบับคุลากร  

 

โครงการ Green Cinema – Smart Air Control 

 

หนึ่งในนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
ของบริษัทฯ ในปี 2562 ได้แก่ การพัฒนาการวาง
ระบบ Smart Air Control ซึง่เป็นระบบการควบคมุ
อุณหภูมิภายในโรงภาพยนตร์ผ่าน Smart Phone 
และระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยตัง้ค่า
มาตรฐานตามโครงสร้างของแต่ละโรงภาพยนตร์ 
โดยเมเจอร์ ได้ร่วมมือกับ SCG ในการพัฒนา
โครงการ ทัง้นี ้โครงการอยู่ระหว่างการศกึษาความ
เหมาะสม และวางแผนส าหรับสาขาทดลอง 

 

ทัง้นี ้การพฒันาและน านวตักรรมมาใช้ปรับปรุงการให้บริการผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในปี 2562 มี

ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 30 จากชอ่งทางการซือ้ตัว๋ทัง้หมด เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซึง่สามารถ

เพิ่มช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วกว่า 7 แสนใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า  77,000 บาท  รวมถึงสร้างความ

ร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกองค์กรในการศกึษานวตักรรมส าหรับโครงการ Green Cinema ในการพฒันา

ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย 

 

 



 

 รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

  

Chapter 4 
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain Management) 

 

   
 

เป้าหมายปี 2562  คูค้่าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการ
เข้าตรวจประเมินในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน ร้อยละ 10% 

 คูค้่าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการ
ส่ือสารจรรยาบรรณ 100% 

ผลการด าเนินการปี 2562  คูค้่าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการ
เข้าตรวจประเมินในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน (Suppliers’ Onsite Audit) 
ด้านความยัง่ยืนจ านวน 6 ราย คดิเป็น 11.32% 

 คูค้่าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการ
ส่ือสารจรรยาบรรณคูค้่าธุรกิจ 100% 

 
ความท้าทาย 

หวัใจหลกัในการด าเนินธุรกิจขององค์กร คือการด าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ท่ีให้ความส าคญักับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กรภายใต้
การบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนัน้ จะเป็นส่วนส าคญัในการขับเคล่ือนความสามารถใน 
การแขง่ขนั เพิ่มศกัยภาพ และลดความเส่ียง โดยสง่ผลให้การด าเนินธุรกิจไปสูค่วามส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

 

การด าเนินงาน 

บริษัทฯ มุ่งด าเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  
ตามแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลท่ีดี ภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) ท่ี
บริษัทฯ จดัท าขึน้ โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากลท่ีมุ่งสนบัสนุนให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี ้บริษัทฯ 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ก าหนดให้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยัง่ยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทานท่ีมุ่ง
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินงาน
ด้านการจดัหาวตัถุดิบอย่างยัง่ยืน ส าหรับการคดัเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณา
ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และส่ือสารให้คูค้่ารับทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอีกด้วย 

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ มีคูค้่าทางธุรกิจทัง้สิน้กว่า 9,724 ราย โดยแบง่เป็นคู่ค้าล าดบัท่ี 1 และ 
คูค้่าท่ีส าคญัล าดบัท่ี 1 ซึง่นิยาม ดงันี ้ 

1) คูค้่าธุรกิจล าดบัท่ี 1 (Tier 1 Suppliers) เป็นคูค้่าท่ีจ าหนา่ยสินค้าและบริการให้กบับริษัทฯ ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีคูค้่าธุรกิจล าดบัท่ี 1 จ านวนทัง้สิน้ 9,724 ราย  

2) คูค้่าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) เป็นคูค้่าผู้จ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นปัจจยัหลกั
ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นสินค้าเฉพาะท่ีไม่สามารถทดแทนจากผู้ขายรายอ่ืนได้ หรือมีจ านวน
ผู้ ขายน้อยราย หรือคู่ค้าท่ีมียอดการซือ้ขายกับบริษัทฯ อยู่ ในระดบัสูง โดยบริษัทฯ มีคู่ค้าธุรกิจ
ส าคัญล าดับท่ี 1 ตามนิยามดังกล่าว จ านวน 53 ราย คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการซือ้ขายมากถึง 
ร้อยละ 84.28 

การด าเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 

คู่ค้าธุรกิจล าดับท่ี 1  
(Tier-1 Suppliers) 

คู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดับท่ี 1  
(Critical Tier-1 Suppliers) 

9,724 ราย 53 ราย 

 

การด าเนินงานด้านความย่ังยืนส าหรับคู่ค้า  

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ  (Suppliers Code of 
Conduct) ท่ีครอบคลมุกลุ่มคู่ค้าธุรกิจทุกกลุ่ม โดยมีขอบเขตและแนวปฏิบตัิส าหรับคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุม
ประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1) จริยธรรมธุรกิจ 

ก. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. ข้อมลูภายใน 
ค. ทรัพย์สินทางปัญญา 
ง. การเปิดเผยข้อมลู 
จ. การท าธุรกรรม 
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2) การพฒันาอยา่งยัง่ยืนระหว่างคูค้่า 

3) สิทธิมนษุยชนและแรงงาน 
ก. สิทธิเดก็ และการตอ่ต้านแรงงานเดก็ 
ข. การไมเ่ลือกปฏิบตัิ และสิทธิแรงงาน 

4) การบริหารจดัการคณุภาพ 
ก. การสง่มอบสินค้า และบริการ 
ข. การปฏิบตัเิม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

5) การบริหารจดัการคณุภาพอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน 
ก. การปฏิบตัใินสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือสถานการณ์ไมป่กติ 
ข. การติดตามผลการด าเนินงาน 

6) การจดัการสิ่งแวดล้อม 
ก. การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน 
ข. การติดตามผลการด าเนินงาน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการส่ือสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจดงักล่าว ให้แก่คู่ค้าลงนามรับทราบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง คูค้่าท่ีมีความส าคญัหรือมีสดัสว่นการใช้จา่ยสงูมากถึงร้อยละ 84.28 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนส าหรับคู่ค้า ท่ีสอดคล้องกับบริบท
ด้านความยัง่ยืน ตลอดจนส่ือสารไปยงัคู่ค้าธุรกิจกว่า 53 ราย เพ่ือให้รับทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน
ด้านความยัง่ยืนดงักลา่ว  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานส าหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภทอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

1) คูค้่าธุรกิจล าดบัท่ี 1 (Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมินและเข้าเย่ียมในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 
10 ราย จาก 9,724 ราย โดยหลกัเกณฑ์การคดัเลือกบริษัทท่ีเข้ารับการตรวจประเมิน พิจารณาจาก
สินค้าท่ีมีความต้องการซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ และมีความจ าเป็นต้องเข้าตรวจเย่ียมสถานท่ีผลิต
สินค้า  

2) จ านวนคู่ค้าธุรกิจส าคญัล าดบัท่ี 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ท่ีได้รับการเข้าตรวจประเมินและ
เข้าเย่ียมในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน 6 ราย จาก 53 ราย คดิเป็นร้อยละ  11.32  
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ทัง้นี ้ในการเข้าตรวจประเมินและเข้าเย่ียมในพืน้ท่ีปฏิบตังิานของคูค้่า บริษัทฯ มีการตรวจประเมิน
ครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน การรับรองมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพืน้ ท่ีสี เ ขียว  
ความปลอดภยัของพืน้ท่ีการท างาน ตลอดจนการจดัการอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั และข้อร้องเรียน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการด าเนินการของคู่ค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีได้มาตรฐาน โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

 

กระบวนการด าเนินงานเพ่ือความย่ังยืนคู่ค้าธุรกิจ 

การสรรหาและ
คัดเลือกคู่ค้าท่ีมี

ศักยภาพ 

ประเมิน 
ความเส่ียง 

การพัฒนา
ศักยภาพของคู่

ค้าผ่าน
กระบวนการ
จัดหาและ

บริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่าง

ยั่งยืน 

ประเมินผล 
การด าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

ของคู่ค้า 

สร้างความ
ผูกพันและรักษา
ความสัมพันธ์

ระยะยาวกับคู่ค้า 

บรูณาการแนว
ทางการพฒันา
ความยัง่ยืนเข้าไป
ในทกุขัน้ตอนการ
พิจารณาคดัเลือก
คูค้่ารายใหม่  

การประเมินความ
เส่ียงด้านความ
ยัง่ยืน (ESG Risk 
Assessment)  

การอบรมคูค้่าเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ
การใช้และท าแบบ
ประเมินตนเอง 

เข้าตรวจประเมิน
ด้านความยัง่ยืน
ในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน
ของคูค้่า 
(Suppliers’ 
Onsite Audit)  

มุง่สนบัสนนุการ
ให้ความรู้ จดั
อบรมเพิ่มทกัษะ 
และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ร่วมกนั  
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Chapter 5 
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 
 

    
 

เป้าหมายปี 2562  ไมมี่เหตกุารณ์ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
ผลการด าเนินการปี 2562  เหตกุารณ์ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็น 0 กรณี 

 
ความท้าทาย 

การด าเนินธุรกิจอย่างมีรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประเด็นท่ีทั่วโลกให้
ความส าคญัภายใต้บริบทการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั อาทิ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
การปิดกัน้เสรีภาพการแสดงออก และการบงัคบัใช้แรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีทกุองค์กรควรให้ความส าคญั
และด าเนินการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจของภายในองค์กร เพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนและการปฏิบตัด้ิานแรงงานตลอดทัง้หว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจ 

 

การด าเนินงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัและมุง่ด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนยุชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานในกลุ่ม
บริษัทฯ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนษุยชนและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน ท่ีมุ่งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาคของบคุคล ท่ีปราศจากการล่วงละเมิดทกุรูปแบบ รวมถึงการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสอดคล้อง
กับกฎหมายและหลกัสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งพฒันาศกัยภาพของพนกังานท่ีไม่มี
การเลือกปฏิบตัด้ิวยเหตแุหง่เชือ้ชาต ิสญัชาต ิถ่ินก าเนิด ศาสนา เพศ อาย ุสีผิว ภาษา ความเช่ือ การศกึษา 
เผ่าพนัธุ์ ความทพุพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือ
สถานะทางสงัคมอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานหรือเร่ืองอ่ืนใดก็ตาม รวมถึงเสริมสร้างวฒันธรรม
การยอมรับความแตกตา่งในองค์กร   
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เพ่ือให้การด าเนินการด้านสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จดั
ให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
ท าหน้าท่ีร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นของพนกังานตอ่บริษัทฯ เพ่ือการจดัหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ให้แก่พนกังาน ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชนของพนกังาน
โดยระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การล่วงเกินทางเพศ การไม่เลือก
ปฏิบตัิและการให้โอกาสเท่าเทียมกัน ไว้ในข้อก าหนดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณพึง
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ของบริษัท และมีการอบรมส่ือสารประเด็นดังกล่าว 
ผ่านหลกัสตูรออนไลน์ ทางระบบ E-learning Web หรือ mpassion-learning.com เพ่ือให้พนกังานทุกคน
รับทราบและเข้าใจถึงประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชนอยา่งทัว่ถึง 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน โดยมี 
การด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ได้แก่ โครงการจดัสรรพืน้ท่ีขายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลส าหรับผู้ พิการ และโครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome โดยผู้ พิการ โดยมีมูลค่า 
การด าเนินงานรวมมากกวา่ 3.71 ล้านบาทตอ่ปี 

 

การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2562  

โครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพ 
 

โครงการจัดสรรพืน้ที่ขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลส าหรับผู้พกิาร 
บริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพโดยจัดสรรพืน้ท่ีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้

พิการ จ านวน 14 คน แบง่เป็น  
 เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย จ านวน 6 คน 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต จ านวน 4 คน 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาป่ินเกล้า จ านวน 2 คน 
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสขุมุวิท จ านวน 2 คน 

คดิเป็นมลูคา่การด าเนินงาน 180,000 บาทตอ่คนตอ่ปี รวมทัง้สิน้ 2,520,000 บาทตอ่ปี 
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โครงการจัดสรรพืน้ที่ขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลส าหรับผู้พกิาร (ต่อ)

 
 

 

โครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome โดยผู้พกิาร 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีโครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome โดยมีมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการจ านวนทัง้สิน้ 10 คนให้มีรายได้และอาชีพ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการให้บริการพนักงาน
นวดผ่อนคลายลดปัญหาโรค Office Syndrome  โครงการดงักล่าว มีมูลค่าการด าเนินงาน 9,930 
บาทตอ่คนตอ่เดือน  รวมทัง้สิน้ 1,191,600 บาทตอ่ปี 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนเป็นประจ า เพ่ือจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขและลดระดับความเส่ียง 
ตลอดจนมาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสม ภายใต้กรอบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการ
เคารพในสิทธิมนษุยชนชัน้พืน้ฐานท่ีทกุคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกนั บริษัทจงึสง่เสริมให้พนกังานทุกคน
มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบคุคล ปราศจากการลว่งละเมิดหรือกดข่ีขม่เหง ในทกุรูปแบบ การจ้าง
งานท่ีเป็นธรรม และจะไมมี่สว่นร่วมกบัการกระท าใด ๆ ท่ีขดัตอ่หลกัสิทธิมนยุชน 

ไม่เพียงแตก่ารด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนตอ่กลุ่มพนกังานของบริษัทฯ เพียงเท่านัน้ 
บริษัทฯ ยงัสนบัสนุนการด าเนินงานดงักล่าวกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้ รับเหมา ชุมชนและสังคม และลูกค้า ภายใต้นโยบายสิทธิ
มนษุยชนของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับบทบญัญัติของกฎหมายและหลกัการชีแ้นะว่าด้วยการด าเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมจัดให้มีการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง  
รอบด้าน อยา่งไรก็ตาม จากกระบวนการติดตามตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชนในปัจจบุนั พบวา่ ในปี 2562 
ไมมี่เหตกุารณ์ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 

ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุยชน  0 กรณี 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม  
(Community Engagement) 
 

    
 

เป้าหมายปี 2562  โครงการห้องหนงัเพ่ือการเรียนรู้ อยา่งน้อย 10 โรงเรียนตอ่ปี และ
ครบ 77 จงัหวดั ภายในปี 2568 

ผลการด าเนินการปี 2562  โครงการห้องหนงัเพ่ือการเรียนรู้ในปี 2562 ในพืน้ท่ี 10 โรงเรียน 
จ านวน 10 ห้อง  

 โครงการห้องหนงัเพ่ือการเรียนรู้ ตัง้แตปี่ 2559 – 2562 ด าเนินการ
ครอบคลมุพืน้ท่ี 41 จงัหวดั 41 โรงเรียน 41 ห้อง   

 
ความท้าทาย 

บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกับการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน น าไปสู่การสร้างผลเชิงบวกและ 
ลดผลกระทบเชิงลบผ่านกิจกรรมเพ่ือสงัคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ มีส่วนได้เสีย 
ทกุภาคสว่น รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการพฒันาสงัคมเป็นไปอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 
การด าเนินงาน  

ท่ีผ่านมา บริษัทมีการด าเนินงานท่ีไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนและสังคมรอบ 
โรงภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับข้อร้องเรียนเน่ืองมาจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาสงัคม บริษัทจึงมุ่งด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาอย่างตอ่เน่ืองภายใต้
นโยบายเก่ียวกบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 ได้มีการแตง่ตัง้คณะท างานด้าน Corporate 
Social Responsibility (CSR) ขึน้ เพ่ือให้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีหน้าท่ีในการจดัท านโยบายและ
แนวทางการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม การวางแผนผลกัดนัในพนกังาน ลกูค้า ตลอดจนคูค้่า 
มีส่วนรวมในกิจกรรมด้าน CSR รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้
ในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

Care Foundation) ตัง้แต ่ปี 2555 เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม และมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม
รอบด้าน ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม สาธารณะประโยชน์ และด้านการศึกษา รวมถึงจาก 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ให้ความบนัเทิงซึง่เก่ียวข้องกบัสงัคมเป็นอยา่งมาก โดยมุง่เน้นการมอบ
โอกาสทางการศกึษาเพ่ือช่วยเปิดโลกทศัน์ในการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์
พัฒนาการ สร้างแรงบนัดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิม้ และเสียงหัวเราะ ให้เยาวชนได้เติบโตเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป ทัง้นี ้การด าเนินโครงการดังกล่าวในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ส ารวจ 
ความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในพืน้ท่ีท่ีโรงภาพยนตร์ตัง้อยู่ เพ่ือคดัเลือกโรงเรียนและชุมชนท่ีมี
ความต้องการและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนขยายผลให้ครอบคลมุโรงเรียนและชมุชน
ในพืน้ท่ีส าหรับปีถดั ๆ ไป นอกจากการด าเนินการเพ่ือสงัคมในนามมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ แล้ว ในการด าเนิน
ธุรกิจของเมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ยงัมีการจดัสรรพืน้ท่ีให้ผู้พิการส าหรับขายสลากกินแบง่รัฐบาล และบริการนวด
ให้แก่พนกังาน ซึง่เป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุอาชีพผู้พิการอีกทางหนึง่อีกด้วย  

ใน ปี 2562 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้
ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นมูลค่ากว่า 18.6 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมงบประมาณ 
ด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบริหาร
จดัการโครงการตา่ง ๆ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม สัดส่วนงบประมาณ (ร้อยละ) 
การบริจาคเพ่ือการกศุล (Charitable Donation) 16.59 
การร่วมลงทนุทางสงัคม (Community Investment) 77.13 
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial initiatives) 6.27 

 

ช่องทางการสนับสนุน งบประมาณ (บาท) 
เงินสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) 15,390,833.56 
อาสาสมคัรพนกังานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) 87,093.00 
การบริจาคอ่ืน ๆ (เชน่ สิ่งของ) 1,167,275.20 
คา่บริหารจดัการ 2,045,401.94 

  

การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2562  

กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2562 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

“เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้” “มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหัวใจ” 
“การจัดท าและส่งมอบ 
ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” 

เ ป็น กิจกรรมที่ เ ปิ ด โอกาสใ ห้
เยาวชนที่ด้อยโอกาส อาย ุ6-18 ปี และ
ผู้สงูอายุ 60 ปีขึน้ไปได้มีโอกาสเข้าชม
ภาพยนตร์ ตัง้แต่ปี 2557-2562 เป็น
ระยะเวลา  6 ปี  มี เ ยาวชนเ ข้าชม
ภาพยนตร์ในโครงการแล้ว 248,609 
คน และมีผู้ สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์
แล้ว 43,644 คน   

โดยในปี 2562 มีเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการเข้าชมภาพยนตร์รวม 
41,108 คน และผู้ สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป
เข้าชมภาพยนตร์รวม 8,941 คน ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  คิดเป็น
มูลค่าการด าเนินการ  กว่า 2.6 ล้าน
บาท 
 

เป็นกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
และมอบทนุการศึกษา ซึ่งด าเนินการ
ต่อ เนื่ องมาถึ ง  6 ปี  โดยคัด เลือก
เรียงความที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน
ตวัอกัษรท่ีร้อยเรียง หลงัจากได้เข้าชม
ภาพยนต ร์ รอบพิ เ ศษ  จากกลุ่ม
เยาวชนด้อยโอกาสและเยาวชนมี
ความบกพร่องทาง ร่างกายและ
ส ติ ปั ญญ า  โ ด ย ก า ร ม อ บ เ ป็ น
ทุนการศึกษาประจ าปี ปีละ 20 ทุน 
ทนุละ 10,000 บาท คิดเป็นมลูคา่ 1.2 
ล้านบาท 

โดย ปี  2562 ได้จัดกิจกรรม 
“มาเติมรอยยิม้ ให้เต็มหวัใจ” ณ บลู
โอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชัน้ 5 พารากอน 
ซีนีเพลก็ซ์  

เป็นกิจกรรมการจัดท าและส่ง
มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้  โดย
มอบให้กับโรงเ รียนในชนบทที่มี
เยาวชนที่ ด้อยโอกาส และเ ป็น
โรงเรียนศนูย์กลางของชุมชน โดยมี
เป้าหมายการด าเนินการปีละ 10 
โรงเรียนใน 10 จงัหวดั ซึง่ด าเนินการ
ต่อเนื่องเ ป็นปีที่  4 เพื่อ เ ป็นพื น้ที่
ส าหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึง่มี
คุณครูเป็นผู้ ชีแ้นะผ่านภาพยนตร์  
การ์ตนู และสารคดี  

ตัง้แต่ ปี  2559 - 2562 มูลนิ ธิ  
เมเจอร์ แคร์ ได้จัดท าและส่งมอบ
ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
ไปแล้ว 41 โรงเรียน 41 จังหวัด คิด
เป็นมลูคา่มากกวา่ 33 ล้านบาท โดย
ในปี 2562 มีการสร้างห้องหนังเพื่อ
การเ รียนรู้  จ านวน 10 โรง เ รียน 
มู ล ค่ า ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ทั ้ง สิ ้น  
9,380,087.67 บาท 

 
จากการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ ในปี 2562 พบวา่ ชมุชนและสงัคมมี

การตอบรับท่ีดี และมีความพึงพอใจกับการด าเนินงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและตอ่
ยอดการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมตอ่ไป 
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Chapter 7 
กำรพัฒนำศักยภำพและกำรดูแลพนักงำน 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การพฒันาศักยภาพและการดูแลพนักงาน  
(Employee Development and Retention) 

 

 
 

เป้าหมายปี 2562  ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะและการ
จดัท าแผนการพฒันารายบคุคล (IDP) 

 ร้อยละ 80 ของพนกังานได้รับการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ 
โดยเฉล่ีย 24 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 ระดบัความผกูพนัของพนกังานร้อยละ 80 
ผลการด าเนินการปี 2562  พนักงานท่ีได้รับการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนการ

พฒันารายบคุคล คดิเป็นร้อยละ 85  
 พนกังานท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละ 85 
 จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนกังาน 47.4 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 
 คา่ใช้จ่ายในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังาน คิดเป็น 

1,834,454 บาท 
 ระดบัความผกูพนัของพนกังานร้อยละ 81  

 

ความท้าทาย 

บุคลากรถือเป็นก าลังส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดแูล พฒันาศกัยภาพ และ 
รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนการจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน จึงเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้ไม่เพียงแตจ่ะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและท าให้บริษัทฯ 
สามารถพฒันาการให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพแล้ว หากยงัเป็นการชว่ยรักษาและจงูใจให้พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงชว่ยสง่เสริมความก้าวหน้าในอาชีพ อนัเป็น
การสนบัสนนุคณุภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานอีกด้วย 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การด าเนินงาน  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญักับการส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ผ่าน 
การอบรมและสมัมนาส าหรับผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั ทัง้ในลกัษณะท่ีท าพร้อมกบัการท างาน (On-
the-job training) และลกัษณะอบรมงาน (Functional training) ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจดัให้มีการอบรม
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และการป้องกันให้กับพนักงานรวมจ านวน 12 ชั่วโมง โดยมี
พนกังานเข้าร่วมกว่า 226 คน โดยมีเนือ้หาครอบคลุม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ กฎหมาย 
ความมัน่คงไซเบอร์ 2562 นอกจากนีย้งัมีการอบรม IT Orientation (in-house) โดยฝ่าย IT ให้กบัพนกังาน
อีกด้วย  

 

การด าเนินงานฝึกอบรม ปี 2562  
รายการ จ านวนหลักสูตร จ านวนชั่วโมง จ านวนพนักงาน (คน) 

อบรมภายใน 

Functional Skill 128 112,903 1,345 

Soft Skill & Leadership Skill 32 3,280 898 

รวม 160 116,183 2,243 

อบรมภายนอก 

ผู้บริหาร 14 320 12 

พนักงาน 115 1,320 232 

รวม 129 1,640 244 

รวมทัง้หมด 289 117,823 2,487 

  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เอือ้ต่อการใช้
ศกัยภาพของพนกังานได้อย่างเต็มท่ี และการจดัหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาศกัยภาพของพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเติบโตไปพร้อมกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน  

 

 
 



การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน   

 

48 

รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงาน 

โครงการ  Major Health Care เ ป็น โครงการ ท่ีจัดขึ น้ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตวัเอง อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความสนใจและให้
ความส าคญักบัการออกก าลงักายมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความ
คาดหวงัว่าพนกังานทุกคนจะมีสุขภาพท่ีดี ในปี 2562 มีพนกังาน
เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ของพนกังานสาย 
Support  

รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ Major Health Care ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพพนกังาน 
3 กลุม่ ได้แก่ การเผาผลาญไขมนั (Burn Fat) การลดน า้หนกั (Weight Loss) และการเพิ่มมวลกล้ามเนือ้ 
(Gain Muscle) ผ่านคลาสออกก าลงักายประเภทตา่ง ๆ เช่น Code Abs, Body Pump, Body Combat, 
Yoga Basic, Cardio Sculpt, RPM (ป่ันจกัรยาน), Zumba เป็นต้น 

 

โครงการ Happy Relax นวดผ่อนคลาย Office 
Syndrome  

เ พ่ือเป็นการลดปัญหาเร่ือง Office Syndrome ของ
พนักงาน รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในการจ้างผู้พิการในสถาน
ประกอบการ ทางบริษัทฯ จึงไ ด้จัดกิจกรรมนวด 
ผ่อนคลายให้กบัพนกังานสปัดาห์ละ 1 วนั โดยเร่ิมตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้พนกังานท่ี
ปฏิบตัิงานในส านักงานใหญ่เข้ามาใช้บริการ ให้บริการตัง้แต่ 09:00 – 17:00 น. จากการด าเนินงาน 
ท่ีผ่านมา พบว่า มีค่าเฉล่ียของจ านวนพนักงานท่ีเข้าใช้บริการ 300 คนต่อเดือน และมีผลประเมิน 
ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ โดยพนกังานรู้สึกพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ 90.94 ของจ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

 

ในการพัฒนาศกัยภาพพนักงานนัน้ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จะให้ความส าคญักับการฝึกอบรมและ  
การจดัการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากแตย่งัมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียม อาทิ การเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ การพิจารณาผลงาน
และวดัผลการท างานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนจดัให้มีการประเมินการท างานของพนกังาน เพ่ือน า 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ผลการประเมินดงักล่าว มาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจดัอบรมหรือจดัโครงการพฒันาศกัยภาพพนกังานท่ี
สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัมีการประเมินผลความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ และ
ส่ือสารผลการประเมินความผกูพนัของพนกังานผา่นชอ่งทางอีเมลให้แก่พนกังานอีกด้วย 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน พบว่า ในปี 2562 ความผกูพนั
ของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งสูงกว่าในปี 2561 ซึ่งมีผลการประเมินท่ี 
ร้อยละ 80 และเป็นปีท่ีได้รับรางวลั The Best Employers  
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Chapter 8 
สุขภำวะและควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อม 

กำรท ำงำน 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

สุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน 
(Occupational Health and Safety) 
 

   
 
เป้าหมายปี 2562  อตัราการเกิดอบุตัเิหตถุึงขัน้เสียชีวิต เป็น 0 
ผลการด าเนินการปี 2562  การเกิดอบุตัเิหตถุึงขัน้หยดุงาน 11 ราย 

 การเกิดอบุตัเิหตถุึงขัน้เสียชีวิต 0 ราย 

 
ความท้าทาย 

บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการด าเนินงานด้านสขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อม
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเส่ียงในการเกิดอุบตัิเหตตุ่อพนกังาน คูค้่า และผู้ รับเหมา 
รวมถึงชุมชนโดยรอบ ตลอดจนการป้องกันโรคอนัเน่ืองมาจากการท างานของพนกังาน ซึ่งไม่เพียงจะเอือ้
ประโยชน์ตอ่การท างานอยา่งมีประสิทธิผล หากแตย่งัเป็นการสนบัสนนุให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อีกด้วย 

 

การด าเนินงาน  

บริษัทฯ ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย  
ความมัน่คงอาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และพลงังาน ซึ่งครอบคลมุการปฏิบตัิตามกฎหมายและภาระผกูพนั
ท่ีเก่ียวข้องด้านความปลอดภัย การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานาอย่างปลอดภัยในทุกขัน้ตอน  
การป้องกันความสูญเสียและเจ็บป่วยของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการน านโยบายความปลอดภัย  
ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ไปเป็นแนวทางปฏิบตัิในองค์กรคู่ค้า เพ่ือมุ่งมั่นสู่  
สงัคมสีเขียว 

นอกจากนี ้ยังมีแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภัยนอกงาน  
เพ่ือป้องกนัและลดการเกิดอบุตัเิหต ุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญอนั
เน่ืองมาจากการท างานหรือความไม่ปลอดภยัในการท างาน โดยให้มีการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ
ก่อนการปฏิบตัิการจริง พร้อมทัง้สนบัสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กิจการอีกด้วย 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2562 มีจ านวนพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท างานถึงขัน้รุนแรงหรือต้อง  
หยดุงานจ านวน 11 ราย โดยไมมี่อบุตัเิหตหุรือการเจ็บป่วยถึงชีวิต 

 

การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2562  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟ้ืนคืนชีพขัน้พืน้ฐานและการใช้เคร่ืองกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต ิ(Basic CPR&AED)” ร่วมกับมูลนิธิป่อเตก็ตึง๊ 

 

   
 
บริษัทฯ ร่วมกบัมลูนิธิป่อเต็กตึง๊ จดัการอบรมด้านการปฐมพยาบาลขัน้พืน้ฐานให้กบัพนกังาน โดยในปี 
2562 ได้ด าเนินการอบรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรการช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐานและ
การใช้เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจอัตโนมัติ (Basic CPR&AED) จ านวน 2 รุ่น รวมทัง้หมด 80 คน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้พนกังานมีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบตัิเหตุระหว่าง
ปฏิบัติงานได้ อาทิ การประเมินอาการผู้ บาดเจ็บเบือ้งต้น การปฐมพยาบาลผู้ บาดเจ็บ การขอ  
ความช่วยเหลือจากระบบบริการฉกุเฉินทางการแพทย์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ลกูค้า และผู้ ร่วมงานได้  

 

สถติด้ิานสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างาน ในปี 2562 
กรณีการเกดิอุบัตเิหตุ

ทัง้หมด 
กรณีการเกดิอุบัตเิหตุถงึ

ขัน้หยุดงาน 
กรณีการเกดิอุบัตเิหตุถงึ

ขัน้เสียชีวิต 
168 11 0 
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Chapter 9 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม 
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รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2562  (ฉบบั Executive Summary) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) 
 

       
 
เป้าหมายปี 2562  สัดส่วนการใช้น า้เม่ือเทียบกับจ านวนผู้ เข้าชมภาพยนตร์ ลดลง

ร้อยละ 20 (เทียบกบัคา่เฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2559 – 2561)) 
 ใช้ถงุพลาสตกิท่ียอ่ยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2562 

ผลการด าเนินการปี 2562  สัดส่วนการใช้น า้เม่ือเทียบกับจ านวนผู้ เข้าชมภาพยนตร์ ลดลง
ร้อยละ 38.6 (เทียบกบัคา่เฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2559 – 2561)) 

 เปล่ียนบรรจภุณัฑ์อาหารและหลอดเป็นวสัดยุ่อยสลายได้ 
 ใช้ถงุพลาสตกิท่ียอ่ยสลายได้ร้อยละ 100 

 

ความท้าทาย 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแนวโน้มการขาดแคลน
แหลง่น า้และพลงังาน การเพิ่มขึน้ของขยะและของเสีย การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ท่ีก าลงัสง่ผล
กระทบต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบตั ิ

ตามข้อก าหนดกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจดัการขององค์กรในการใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุตลอดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ และมีการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน  

 

การด าเนินงาน  

ไม่เพียงแต่จะด าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ยงัมีส่วนในการสนบัสนนุการให้ความรู้และจดัให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้กับผู้บริหารและพนกังานทุกระดบั ให้มีความรับผิดชอบต่อ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งแวดล้อมและสงัคม โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมดแูลรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีโดดเดน่ 
มีดงันี ้ 

 

การใช้น า้  

 

แม้ว่าทรัพยากรน า้ จะไม่ใช่ทรัพยากรหลกัท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์ของบริษัท ฯ 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินกิจการและการให้บริการผู้ บริโภค ทรัพยากรน า้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน  
การสนบัสนุนการบริการ อาทิ ในส่วนงานรักษาความสะอาด และระบบสาธารณูปโภค ท าให้บริษัทฯ มี
ความตระหนกัถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยผลการด าเนินการในปี 2562 พบว่า การใช้น า้
ส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand -  alone มีการใช้น า้เฉล่ีย 0.09 ลูกบาศก์เมตรต่อผู้ เข้าชมภาพยนตร์ 
หรือลดลงร้อยละ 38.6 เทียบจากค่าเฉล่ียการใช้น า้ต่อผู้ เข้าชมภาพยนตร์ 3 ปีย้อนหลงั (ปี 2559 – 2561) 
ซึง่กลา่วได้วา่การด าเนินการบรรลตุามเป้าหมายร้อยละ 20 ในปี 2562 

 

ผลการด าเนินการด้านการใช้น า้ปี 2559 - 2562 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การจัดการของเสีย  
 

ปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดขึน้ เป็นสิ่งหนึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้จากการด าเนินกิจกรรมและ  

การให้บริการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนินโครงการลดขยะ อาทิ การจดัให้มี  

ถังขยะแยกประเภทในพืน้ท่ีโรงภาพยนตร์ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดการขยะหรือของเสีย  

ท่ีเกิดขึน้ท่ีต้นก าเนิด โดยมุง่เน้นท่ีการปรับเปล่ียนและลดการใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีมีลกัษณะใช้ครัง้เดียว

ทิง้ (Single use plastic) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์ส าหรับอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีให้บริการ

แก่ลูกค้า ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะส่งผลดีต่อการจดัการขยะในภาพรวม อีกทัง้ยงัเป็นการตอบสนอง

นโยบายภาครัฐในการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย โดยในปี 2562 เมเจอร์ มีการด าเนินการ อาทิ โครงการ 

Green Cinema โครงการ Green Lifestyle Entertainment ตลอดจนการด าเนินการเปล่ียนถงุพลาสติกท่ีใช้

เป็นถงุพลาสตกิแบบยอ่ยสลายได้ 

 

โครงการ “Green Cinema” 
 

 
 
เมเจอร์ ร่วมกบับริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเปล่ียนมาใช้หลอดดดูน า้ท่ีผลิตจากน า้อ้อย
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 เดือนในสภาวะท่ีเหมาะสม และไร้สารก่อมะเร็ง โดยเร่ิมใช้
ส าหรับ 5 สาขาน าร่อง ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท-เอกมัย รังสิต ป่ินเกล้า และ 
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ผลการด าเนินงาน ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงสิน้ปี 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

2562 สามารถเปล่ียนการใช้หลอดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 500,000 หลอด โดยตัง้เป้าหมายท่ีเปล่ียนหลอด 
ดดูน า้ท่ียอ่ยสลายได้ส าหรับทกุสาขาทัว่ประเทศภายในปี 2563 นอกจากนี ้ยงัจดัวางถงัขยะแยกประเภท
ในพืน้ท่ีบริการในสาขาตา่ง ๆ เพ่ือความสะดวกในการก าจดัขยะตอ่ไป 

  
 

 

โครงการ “Green Lifestyle Entertainment” 
 

 
 

 

ในปี  2562 บริษัทฯ  น า ร่อง โครงการ  “Green 

Lifestyle Entertainment” ร่ วมกับบริษัท  บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) เปล่ียนมา
ใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารจากกล่องโฟมมา
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากชานอ้อยซึง่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ง่าย
ตามธรรมชาติภายใน 45 วัน โดยให้บริการแก่
ลูกค้า ท่ีมาจัดเ ลี ย้งในลักษณะเป็นซุ้ มอาหาร  
ขนมขบเคีย้ว และลูกค้าท่ี ต้องการน าอาหาร
กลบัไปทานท่ีบ้าน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายลด
การใช้พลาสตกิให้ลดลงภายในปี 2562 โดยเฉพาะ
การลดขยะพลาสติกท่ีใช้ครัง้เดียวทิง้  จ านวน
มากกว่า 1,300,000 ชิน้ต่อปี โดยจะสามารถลด
การใช้พลาสติกน า้หนักรวมได้ประมาณ 8,000 
กิโลกรัมตอ่ปี 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 

ถุง Biodegradable Plastic 

เมเจอร์  ด า เนินการเปล่ียนมาใช้ถุง  Biodegradable 
Plastic (ถงุ BIO) แทนการใช้ถงุพลาสติกทัว่ไป โดยในไตร
มาสท่ี 3 และ 4 ของปี 2562 มีปริมาณการใช้ถุง BIO ไป
มากกว่า 600,000 ถุง หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของการใช้
ถงุพลาสตกิในปี 2562 และคาดวา่ในปี 2563 จะเปล่ียนมา
ใช้ถุง BIO ทัง้หมด โดยในกระบวนการผลิตถุง BIO นี ้มี
การลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกลงโดยการ เติม
สารประกอบอินทรีย์  (Organic Compound) ประเภท
แคลเซียม (หินปนู) ใสเ่ข้าไปในกระบวนการผลิต เม่ือถกูทิง้
ไปแล้วจะแตกตัวออกเป็นชิ น้ เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ   
การยอ่ยสลายใช้เวลาประมาณ 5 ปีในหลมุฝังกลบ ซึง่น้อย

กว่าถุงพลาสติกโดยทัว่ไปท่ีใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตเพียงอย่างเดียวท่ีจะไม่แตกตวัในกระบวนการ
ยอ่ยสลายโดยการฝังกลบ ทัง้นี ้สามารถชว่ยลดต้นทนุการใช้ถงุได้ถึง 76,285 บาทในไตรมาสท่ี 3 และ 4 
ของปี 2562 ท่ีมีการเปล่ียนจากถงุพลาสตกิประเภทเดมิเป็นถงุพลาสตกิแบบยอ่ยสลายได้ 

 
 

ทัง้นี ้ในภาพรวมของปริมาณการเกิดขยะปี 2562 พบว่า ปริมาณการเกิดขยะเพิ่มสงูขึน้สอดคล้อง

กบัจ านวนผู้ เข้าชมภาพยนตร์ อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอตัราส่วนปริมาณการเกิดขยะตอ่จ านวนผู้ เข้าชม

ภาพยนตร์ในปีท่ีผา่นมา พบวา่ อตัราสว่นดงักลา่วมีแนวโน้มลดลง  
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ผลการด าเนินงานด้านการลดของเสียปี 2559 - 2562 
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Chapter 10 
กำรจัดกำรพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
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การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Energy Management and Climate Change) 
 

  
 

เป้าหมายปี 2562  ลดการใช้พลงังานลง เทียบกบัการใช้พลงังานปีฐาน (ปี 2559) 
 ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เทียบกับการใช้พลงังานปี

ฐาน (ปี 2559) 
ผลการด าเนินการปี 2562  ลดปริมาณการใช้พลังงานร้อยละ 2.12 เม่ือเทียบกับปีฐาน (ปี 

2559) 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 18,862.86 ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งลดลงจากปีฐาน ในปี 2559 ไป
ร้อยละ 2.18 

 
ความท้าทาย 

ปัจจุบนัความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเพิ่มขึน้ อาทิ น า้ท่วม ภัยแล้ง ก าลงั
ส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และกลายเป็นความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึง
ตระหนักว่าความเส่ียงดังกล่าวเป็นสิ่งท้าท้ายท่ีบริษัทฯ ต้องด าเนินการจัดการพลังงานและรับมือต่อ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินงาน  

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินการจัดการพลังงานเพ่ือบรรเทาและลดผลกระทบอันเน่ืองมาจาก  
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ภายใต้นโยบายเก่ียวกบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 ได้
แต่งตั ง้คณะท างานด้าน Energy Saving เ ป็นส่วนหนึ่ งของคณะท างานด้าน Corporate Social 
Responsibility (CSR) รวมถึงจัดให้มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยด าเนินการตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังานและการเปล่ียนหลอดมาใช้หลอดไฟ LED ภายในอาคารของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปล่ียนหลอดไฟไปทัง้สิน้ 8,287 หลอด อีกทัง้ยงัมีการก าหนด KPI 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือควบคมุการใช้พลงังานในแตล่ะปี ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลงังานลง เม่ือเทียบ
จากปีฐาน 2559 ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าไปทัง้สิน้ 38,500 MW โดยผลการด าเนินการในปี 2562 บริษัทฯ ใช้
พลงังานไฟฟ้าไป 37,682 MW ซึง่บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

ผลการด าเนินการด้านการลดการใช้พลังงานปี 2559 - 2562 

  
 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 

ไม่เพียงแต่การด าเนินการด้านการใช้พลังงานเท่านัน้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคญักับการจัดการ  
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศอีกด้วย โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้
จากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

1) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) มีแหลง่ท่ีมาจากเคร่ืองป่ันไฟ (Generator) 
แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง สู บ น า้ ดับ เ พ ลิ ง  (Fire pump) ท่ี ใ ช้ น ้า มั น ดี เ ซ ล เ ป็ น เ ชื อ้ เ พ ล ง  โ ด ย จ า ก 
ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา พบว่า แนวโน้มของการใช้น า้มันเชือ้เพลงดงักล่าวมีปริมาณลดลง  
อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ไม่เพียงแต่จะเป็นผลมาจากการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าปี (Preventive 
Maintenance) เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ยังเป็นผลมาจาก 
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือลดระยะเวลาและจ านวนไฟฟ้าดบั ซึ่งท าให้เคร่ือง
ป่ันไฟท างาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีดูแลเร่ืองการจ่ายไฟ ตลอดจน  
การด าเนินการดแูลพืน้ท่ีโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น 
โดยในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะสนบัสนนุการน าสายไฟลงดนิ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วอีกด้วย  

2) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) มาจากการซือ้ไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้ใน
การด าเนินกิจการ โดยพบวา่การใช้พลงังานจากไฟฟ้าท่ีซือ้มานัน้ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในระยะเวล 2 - 
3 ปี ท่ีผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการท่ีเพิ่มสูงขึ น้ เ น่ืองจากรอบฉายท่ีมากขึน้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญั และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดการใช้พลงังานผ่าน
กิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ ซึ่งเร่ิมด าเนินการในปีนี ้โดยมีโครงการท่ีส าคญั ได้แก่ โครงการติดตัง้
แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand – alone ทัง้  
3 สาขา เพ่ือเป็นการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย 

 

ส าหรับเป้าหมายระยะสัน้ (1 ปี) ของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะควบคมุการปลดปล่อยรวมไม่เกินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 
2559 ซึ่งเป็นปีฐาน (19,282.49 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ บรรลุผล
ส าเร็จในการด าเนินการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป 18,862.86 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ หรือลดลงจากปีฐาน ในปี 2559 ไปร้อยละ 2.18 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาว (5 ปี) ส าหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยตัง้เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลง 5,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตัง้แต่ปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินโครงการติดตัง้แผงผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการตามเป้าหมายดงักลา่ว 

 

 

การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2562  

การตดิตัง้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Cell) โรงภาพยนตร์ 

เน่ืองจากความแนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษัทฯ ท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัการความมุง่มัน่ใน
การด าเนินกิจการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จงึมีแนวคดิท่ีจะด าเนินการสนบัสนนุการใช้พลงังาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการด าเนินการติดตัง้แผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
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ผลการด าเนินการจัดการก๊าซเรือนกระจกปี 2559 – 2562 

 

(Solar Cell) ส าหรับโรงภาพยนตร์ 3 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
สาขารังสิต และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ซึง่โครงการทัง้หมดเร่ิมด าเนินการติดตัง้ใน
ปี 2562 โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 และคาดว่าแผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะมี
ก าลงัการผลิตรวมมากกวา่ 1.6 MW ตอ่ปี 

 

สาขา ก าลังการผลิต (kWp) ระยะเวลาด าเนินการ (ปี) 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์                          
สาขารัชโยธิน 

368.5 15 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต 804 8 

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์                  
งามวงศ์วาน-แคราย 

429 10 

 

จากก าลงัการผลิตดงักล่าว บริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีจะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้สงูสดุถึง 1,088 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตอ่ปี และคาดวา่จะสามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าได้ปี
ละกวา่ 1.3 ล้านบาท 
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เมเจอร์ กับ COVID-19  
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 
 

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ (Covid-19) ลกุลามขยายวงกว้างไป
ทัว่โลก สร้างความวิตกกังวลด้านสุขภาวะ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน ท่ีต้องปรับเปล่ียนไปเพ่ือ
ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ ท าให้เศรษฐกิจระดับมหภาคชะลอตัวและมีผลกระทบผ่านห่วงโซ่
อุปทาน ส าหรับ MAJOR โรงภาพยนตร์ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 เดือนคร่ึง ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ ต้องปรับแผนกลยุทธ์และการด าเนินงานระยะสัน้ให้เข้ากับสถานการณ์ ผมต้อง
ขอขอบคุณทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร และพนักงานของเราทุกคนท่ีอดทนก้าวข้าม
ช่วงเวลาที่ยากล าบากนีไ้ปด้วยกัน   

บริษัทฯ ประกาศนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP) และจดัตัง้คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพ่ือการก ากับดูแล และรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ส่ือสารนโยบายและระเบียบข้อบงัคบักบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง โดยจดัให้พนกังานส่วนใหญ่ท างานจากท่ี
บ้าน (Work from Home) ส าหรับพนกังานท่ีจ าเป็นต้องเข้าท างานในสถานปฏิบตังิานของบริษัทฯ ต้องสวม
ใส่หน้ากากอนามัย วดัไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างท่ีปลอดภัยจากการติดเชือ้ (Social 
Distancing) ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับผู้ มีส่วนได้เสีย 
เชน่ ลกูค้า คูค้่า ผู้ ถือหุ้น ชมุชน ให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ร่วมสนบัสนนุสงัคมเพ่ือก้าวผ่านวิกฤติดงักล่าว ด้วยการบริจาคและสมทบทุน 
และด าเนินโครงการความร่วมมือกับภาคส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผู้คนในสงัคมให้ดียิ่งขึน้ 

ณ วนันี ้ธุรกิจโรงภาพยนตร์กลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้ หลงัภาครัฐประกาศคลายล็อกดาวน์ในระยะ
ท่ี 3 ผมขอเป็นก าลังใจให้พนักงานทุกคน เพ่ือพร้อมส าหรับการพฒันาสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดให้กับ
ลกูค้าในช่วงเวลาท่ีท้าทายนี ้ซึง่เราทกุคนต้องร่วมมือกนัท าให้ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ว่าการเข้ามาชมภาพยนตร์
มีความสะอาดและปลอดภยัเป็นไปตามมาตรการ New Normal ของธุรกิจเรา ผมเช่ือว่า สถานการณ์ข้างหน้า
ยงัมีความไมแ่นน่อนสงู แตใ่นวิกฤตยอ่มมีโอกาส และสร้างบทเรียนท่ีส าคญัในการท าธุรกิจในอนาคต 

สุดท้าย ผมในฐานะตัวแทนของทีมผู้ บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
ขอขอบคณุพนกังานทกุคนท่ีมุ่งมัน่ ทุ่มเทกบัการท างานตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา  และขอให้พนกังานใส่ใจ
ดแูลรักษาสขุภาพร่างกายให้แข็งแรง ผมขอให้ทกุคนมีทศันคตเิชิงบวก พร้อมท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตวัเอง รู้จกั
ปรับตวั และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือให้องค์กรของเรากลบัมาอยู่ในจุดเดิมให้ได้เร็วท่ีสุด ขอให้ทุกคน
ร่วมมือร่วมใจและรวมพลงัสู้ ไปด้วยกนั เพ่ือให้องค์กรของเราเตบิโตอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืนตอ่ไป 

วิชา พูลวรลักษณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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Major’s New Normal 

พนักงาน 

 การแต่งกาย – แต่งกายเรียบร้อย สวม Face shield หน้ากากอนามยั และถงุมือ 
 ตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายก่อนเข้าปฏิบตัิงาน ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
 ติดสญัลกัษณ์แสดงตวัส าหรับพนกังานท่ีผ่านการคดักรอง อณุหภมูิปกติ 
 บนัทกึข้อมลูการคดักรองทกุวนัท่ีปฏิบตัิงาน 
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พืน้ที่ให้บริการ 

Social Distancing 

 ก าหนดระยะห่างในพืน้ท่ีนัง่ของโรงภาพยนตร์ 
 ก าหนดจดุรอคิวในแต่ละจดุบริการ ห่างกนัอย่าง

น้อย 1 เมตร 
 มีฉากใสกัน้บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริกร 
 E-ticket เปิดให้บริการ 1 ตู้  เว้น 1 ตู้  

 

Extra cleaning 

 ท าความสะอาดจดุสมัผสัต่าง ๆ ทกุ 1 ชัว่โมง 
 บริการเจลล้างมือให้กบัลกูค้า 

      
Touchless Experiences 

 ทุกจุดช าระรองรับการท ารายการรูปแบบ Cashless, Virtual Card และเน้นให้
ลกูค้าซือ้ผ่านช่องทาง Online 
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 ใช้ถาดรับ/ทอนเงิน 
 มีพนกังานประจ า E-ticket เพ่ือท ารายการให้กบัลกูค้า 
 แจกถงุสวมนิว้ส าหรับลกูค้าท่ีต้องการท ารายการด้วยตนเอง 
 คดักรองและวดัอณุหภมูิลกูค้าก่อนเข้าชมภาพยนตร์ และติดสญัลกัษณ์คดักรอง 
 เข้าสู่โรงภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code 
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พืน้ที่ภายในโรงภาพยนตร์ 
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