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รำงวัลแห่งควำมภำคภูมใิ จ
รำงวัลโรงภำพยนตร์อนั ดับ 1 ในเมืองไทย
รำงวัล No.1 Brand Thailand 2016 – 2020 แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex
(Cinema) จำกผลกำรวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ที่สำรวจโดย บริษัท
เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020

SUPERBRANDS THAILAND 2020
ได้รับรำงวัลต่อเนื่อง 12 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2563 ตำม
เป้ำหมำยและ นโยบำยของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่ง
เป็น ผู้น ำในกำรสรรหำสุ ดยอดนวัต กรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำให้ คุณสัมผัสก่อนใคร เพื่อคนรักหนังทุกคนจะ
ได้ เ ต็ ม อิ่ ม กั บ ประสบกำรณ์ บั น เทิ ง เหนื อ ควำมฝั น ตำม
สโลแกน“ร่ว มสร้ำ งฝั นบั นเทิง ระดับ โลก” หรื อ Sharing
the world’s best entertainment dreams โดยได้ รั บ
กำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้ำน คือ
คุ ณ ภำพของแบรนด์ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งแบรนด์ กั บ
ผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเป็นกำรจัดจำก
ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย
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รำยงำนกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน ประจำปี 2563 ( Executive Summary )

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) รับมอบรำงวัล
“PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020” โรงภำพยนตร์
อันดับหนึ่ง ประเภทสินค้ำและบริกำร กลุ่มกำรท่องเที่ยวและ
สันทนำกำรยอดเยี่ยมแห่งปี ได้รับเกียรติจำก ฯพณฯ นำยชวน หลีก
ภัย ประธำนรัฐสภำและประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เป็นประธำนใน
พิธี จัดขึ้นโดย วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ
นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
โดยมีกำรสำรวจ คัดเลือก และวิจัยตลำด ตำมหลักวิชำกำรจำก
ผู้เชี่ยวชำญ และลงคะแนนโดยผู้บริโภค

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020
MAJOR รับรำงวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 รำงวั ล อั น เป็ น เครื่ อ งหมำยแห่ ง ควำม
ภำคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยที่ประสบควำมสำเร็จในระดับสูงสุด
ของประเทศ ในกลุ่มอุตสำหกรรม บันเทิงและสันทนำกำร จำก
นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
ร่ ว มกั บ มหำวิ ท ยำลั ย หอกำรค้ ำ ไทย ภำยใต้ แ นวคิ ด “ธุ ร กิ จ
อัจ ฉริย ะ เพื่ อสัง คมแห่งอนำคต” (Smart Businesses for Future Societies)

SET AWARDS 2020 รำงวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนด้ำน
นักลงทุนสัมพันธ์
MAJOR รับรำงวัล Best Investor Relations Award ประจำปี
2563 กลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ ำ
หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 10,000 - 30,000 ล้ำนบำท
เพื่อเป็นประกำศเกียรติคุณ และเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัท
หลัก ทรั พย์แ ละบริษั ทหลัก ทรัพ ย์จั ดกำรกองทุ น และบริ ษัท ที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่มีควำมยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ
โดยตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและวำรสำรกำรเงิ น
ธนำคำร
หุน้ ยัง่ ยืน ประจำปี 2563
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) ได้รับคัดเลือก
จำกตลำดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทยเข้ ำสู่รำยชือ “หุ้ น ยั่ง ยื น
ประจำปี 2563” หรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ที่ได้รับรำงวัลในหมวดบริษัทกลุ่มบริกำร ซึ่งสะท้อนถึงกำร
ดำเนินธุรกิจในฐำนะบริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งมั่นกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

รำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ปี 2563
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน 2 ปี
ซ้อน (2562-2563) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงำน

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ปี 2563 นับได้ ว่ำเป็น ปีที่ต้องจำรึก ไว้ในประวัติศำสตร์ของคนไทยและประชำชนทั่วโลก นั่นก็ คื อ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจำยไปทั่วทุกภูมิภำค
ของโลก ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงใหญ่หลวง ส่งผลให้เศรษฐชะลอตัว
และหยุดชะงัก รวมถึงรำยได้ของธุรกิจ หลำยภำคส่วนได้รับผลกระทบด้ำนลบอย่ำงรุนแรง นับเป็น
วิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชำติที่มีควำมสูญเสียจนมิอำจประเมินค่ำได้

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ควำมเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจ
เป็นวงกว้ำงทั่วโลก ในวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563 โรงภำพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจกำรต้องปิดลงชั่วครำว รวมถึงสถำนโบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ
และไอซ์ สเก็ต ตำมคำสั่ง ภำยใต้พ ระรำชก ำหนดฉุ ก เฉิน เพื่ อ ควบคุม โรคระบำด รำยได้ ข องกลุ่ มกิ จ กำรในทุก กลุ่ มธุ ร กิ จ ลดลงอย่ำ งมี
สำระสำคัญ ถึงแม้ว่ำโรงภำพยนตร์และสถำนที่ให้บริกำรอื่นทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 แต่
กลุ่มกิจกำรยังไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภำพ ธุรกิจของเรำได้เผชิญกับควำมท้ำทำยและได้รับผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจที่
ประสบปัญหำกำรหดตัวของเศรษฐกิจและกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยของผู้บริโภค โดยปัจจัยหลักมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของเรำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
จำกเหตุผลข้ำงต้น คณะกรรมกำรและผู้บริหำรจึงได้มีกำรวำงแผนนำกลยุทธ์ 3T (Trading / Thai Movie / Technology) โดย
บริษัทได้มีกำรปรับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3T สร้ำงกำรเติบโตให้บริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนกำร
ดำเนินธุรกิจ มีกำรสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรเพิ่มของช่องทำงในกำรจำหน่ำย POPCORN จำกหน้ำโรงสู่หน้ำบ้ำนผ่ำนแอปพลิเคชั่น
สั่งอำหำรออนไลน์หรือผ่ำนช่องทำงช้อปปิ้งออนไลน์ และกำรผลักดันธุรกิจ “หนังไทย” โดยเฉพำะหนังไทยที่กลุ่มบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตร
ต่ำงๆ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วจำกรำยได้ภำพยนตร์ในไตรมำส 4 เรื่อง “อีเรียมซิ่ง” ซึ่งทำรำยได้ไปกว่ำ 200 ล้ำนบำท เป็นต้น
ในส่วนของกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและมำตรกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำให้บริษัทสำมำรถรักษำ
สภำพคล่องทำงด้ำนบัญชีให้ยังคงเสถียรภำพ มีกำรบริหำรต้นทุนให้เหมำะสมและหำแนวทำงในกำรลดค่ำใช้จ่ำยทุกทำง เพื่อให้บริษัท
สำมำรถยืดหยัดผ่ำนวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกับสร้ำงควำมมั่นใจเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัยเมื่อมำใช้บริกำร รวมถึง
ดำเนินกำรด้ำนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภำวะในโลกปัจ จุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้ำนเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค

ดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยในสถำนกำรณ์โรคระบำด
บริษัทฯ ได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และจัดทำคู่มือแนวทำงปฏิบัติสำหรับพนักงำน โดยยึดหลักกำรเว้นระยะห่ำง (Social
Distancing) กำรรักษำสุขอนำมัย เช่น กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรรณรงค์ในองค์ก ร ส่งเสริม และสนับสนุนกำรล้ำงมือด้วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์ ลดกำรรวมกลุ่ม โดยกำรจัดระบบกำรทำงนอยู่ที่บ้ำน หรือ Work from Home รวมถึงกำรสลับวันเข้ำทำงำน พร้อมจัด
เครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวมถึงระบบกำรรำยงำนสุขภำพประจำวัน เพื่อติดตำมและดูแลให้ควำมช่วยเหลือ
พนักงำนได้ทันสถำนกำรณ์
นอกจำกนี้ บริษัทฯ สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภำคส่วน บริษัท มีกำรออกมำตรกำรรักษำควำมสะอำด
ภำยในศูนย์กำรค้ำและโรงภำพยนตร์ เพื่อช่วยป้องกันกำรแพร่กระจำยของโควิด-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและให้ควำมสำคัญในสุขอนำมัย
และควำมปลอดภัยของลูกค้ำ โดยปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำธำรณสุขสำกลอย่ำงเคร่งครัด ด้วยกำรเฝ้ำระวังและป้องกันควำมปลอดภัยขั้น
สูงสุด บริษัท ได้ดำเนินกำรทำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อโรคในทุกพื้นที่ พร้อมยกระดับมำตรกำรป้องกันคุมเข้มควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
เน้นกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมและก้ำวเข้ำสู่สังคมไร้เงินสดด้วยกำรชำระเงินผ่ำนระบบ E-Payment เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจกำรเข้ำใช้บริกำร
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รับมือกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
นอกเหนื อ จำกภำวะโรคระบำดโควิ ด 19 จะเป็ น ควำมท้ ำ ทำยที่ ยิ่ ง ใหญ่ แต่ ค วำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและกำรสูญเสียควำมสมดุลทำงชีวภำพก็ ส่งสัญญำณทวีควำม
รุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงที่จะเป็นหนึ่ง
ในกลไลหลัก ในกำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรือนกระจก โดยเดินหน้ำสู่องค์กรที่ปล่อยคำร์บอน เพื่อ
สนับสนุนกำรควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก โดยกำรติดตั้งโซลำร์ รูฟ ในสำชำ Stand alone 2 สำ
ชำ ในปี 2563 เริ่มใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2564

ภำยใต้โครงกำร Green Cinema บริษัทฯ ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ และกำรลดกำรใช้
พลำสติก โดยกำรใช้หลอด และถุงพลำสติก ที่ย่อยสลำยได้ ในโรงภำพยนตร์ทุก 817 สำขำใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ กำรรณรงค์กำรปิด-เปิดไฟในองค์กร บริษัทตระหนักเสมอว่ำ สิ่งเล็กๆ นี้
แต่เป็นควำมรับผิดชอบหลักและจุดเริ่มต้นของบริษัท ที่ปลูกฝังวัฒนธรรมเหล่ำนี้ให้กับพนักงำน
เมเจอร์ กรุ้ปต่อไป

มุง่ มัน่ ดูแลสังคม
บริษัท ฯ ดู แลสัง คมที่ ได้รับ ผลกระทบจำกกำรแพร่ร ะบำดของโควิด -19 โดยได้มอบหน้ำ กำก N95 พร้ อ มป๊ อ ปคอร์น ทู โก
(Popcorn To Go) ให้กับสถำบันบำรำศนรำดูรและโรงพยำบำลรำมำธิบดี เพื่อใช้ในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ให้กับคณะแพทย์ พยำบำล และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ซึ่งเป็นก ำลังหลัก ของประเทศในกำรรับมือกับกำรระบำดของโควิด -19 รวมถึงโดยนำรำยได้จ ำกกำรจำหน่ำย
เซ็ทป๊อปคอร์ นและน้ำอัด ลม ชุด Special Set เพื่อมอบเป็ นทุนสนับสนุ นให้กั บศูนย์ วิจัย วัคซีนไวรัสโควิด -19 ของคณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และเรำยังคงเดินหน้ำให้กำรสนับสนุนองค์กรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องในกำรต่อสู้หรือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโค
วิด-19 นอกจำกนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับควำมเดือดร้อนและขำดแคลนเครื่ อง
อุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจชำวบ้ำนที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย
บริษัทขอให้คำมั่นว่ำจะดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรม กำรปฏิบัติตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เป็นแนวทำงในกำรดำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐำนกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน ควบคู่กับควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำรกำกับ
กิจกำรที่ดี และมุ่งสร้ำงคุณค่ำและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ให้เกิดควำมเชื่อมั่นและยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยและดำเนินธุรกิจอย่ำ งยั่งยืนเพื่อ
กำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำว รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ในปี 2563 บริษัทมีควำมภำคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเข้ำอยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน ( Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) จำกทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร ผมใคร่ขอแสดงควำมขอบคุณต่อผู้มำใช้บริกำร พนัก งำนทุกท่ำน
สำหรับควำมมุ่งมั่น ตั้งใจและกำรทำงำนอย่ำงหนักเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดกำรเติบโตของบริษัท และขอแสดงควำมขอบคุณ ต่อผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทำงธุรกิจ สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำหรับกำรสนับสนุนและควำมไว้วำงใจที่
ทุกท่ำนได้มอบให้กับเรำอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำหลำยปี ผมมีควำมเชื่อมั่นว่ำควำมร่วมมือร่วมใจเหล่ำนี้จะนำพำให้เรำสำมำรถก้ำว
ข้ำมสถำนกำรณ์ที่ยำกลำบำกนี้ไปได้โดยเร็ว

นำยสมใจนึก เองตระกูล
ประธำนกรรมกำร

นำยวิชำ พูลวรลักษณ์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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เกีย่ วกับรำยงำนฉบับนี้
About this report
บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน) จัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนประจำปี 2563 ฉบับ Executive Summary เพือ่ แสดงถึงกำร
ดำเนินงำนทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเป็นหนึง่ ในช่องทำงกำรสือ่ สำรให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทรำบ
ถึงควำมมุง่ มัน่ และผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ผ่ำนกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ ยืนทีค่ รอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงธรรมำภิบำลของบริษทั ในเครือธุรกิจโรงภำพยนตร์ ซึง่ เป็นข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2563
โดยบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนธุรกิจโรงภำพยนตร์สทุ ธิ คิดเป็นร้อยละ 74 ของรำยได้รวมจำกกลุม่ บริษทั ในเครือ
รำยงำนฉบับนี้ บริษทั ฯ จัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืนในระดับสำกล Global Reporting Initiative (GRI Standards)
แบบทำงเลือกหลัก (Core Option) โดยประยุกต์ใช้หลักกำรรำยงำน (Reporting Principles) ของ GRI Standards ทีค่ รอบคลุมกระบวนกำร
กำหนดเนือ้ หำและคุณภำพของรำยงำน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญตำมข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้ใน
มำตรฐำน

กำรกำหนดเนือ้ หำรำยงำน GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-49, GRI102-56
บริษทั ฯ กำหนดเนือ้ หำในรำยงำนโดยพิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนขององค์กร ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ พิจำรณำ
ปัจจัยภำยในและภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนควำมคำดหวังและควำมสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภำยใต้หลักกำรที่
สำคัญของ GRI Standards 4 ประกำร ซึง่ ประกอบด้วย กำรมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในกระบวนกำรจัดทำรำยงำน (Stakeholder Inclusiveness) กำรพิจำรณำบริบทควำมยัง่ ยืน (Sustainability Context) กำรประเมินประเด็นด้ำนควำมยัง่ ยืนทีส่ ำคัญ (Materiality) ควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) โดยมีกระบวนกำรประเมินประเด็นทีม่ สี ำระสำคัญด้ำนควำมยัง่ ยืนต่อธุรกิจ ดังนี้
1. กำรระบุประเด็นที่มสี ำระสำคัญด้ำนควำม
ยัง่ ยืนต่อธุรกิจ

2.กำรประเมินและจัดลำดับควำมสำคัญ

3. ทบทวนควำมถูกต้องเหมำะสมและ
เปิดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำน

1.1 ศึกษำและวิเครำะห์บริบทควำมยั่งยืน
รวบรวมประเด็นที่มีนัยสำคัญโดยพิจำรณำ
ปัจจัยภำยในและภำยนอก
ปัจจัยภำยใน
 บริบทควำมเสี่ยงและโอกำสทำงธุรกิจ
 ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในปีผ่ำน
มำ
ปัจจัยภำยนอก
ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่กลุ่มอุตสำหกรรม
ทั่วโลกให้ควำมสำคัญ
แนวโน้มควำมยั่งยืนของโลกและเฉพำะกลุ่ม
อุตสำหกรรม
1.2 กำรมีส่วนร่วมกับ
รวบรวมควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้บริหำรและ
พนักงำน ผู้ถือหุ้นนักลงทุน พันธมิตรทำง
ธุรกิจ ชุมชุมและสังคม และหน่วยงำนกำกับ
ดูแล



ประเมินและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ประเด็นที่ได้รับกำรระบุจำกขั้นตอนกำร
ระบุประเด็นที่มีสำระสำคัญด้ำนควำม
ยั่งยืน จำนวน 10 ประเด็น
 พิจำรณำระดับผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ และระดับอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
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นำเสนอผลกำรประเมินประเด็นที่มีสำระ
สำคัญด้ำนควำมยั่งยืนต่อคณะผู้บริหำร
เพื่อพิจำรณำและขอควำมเห็นชอบ
 ทบทวนกระบวนกำรจัดทำและกำรเปิด
เผยข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนอย่ำง
ต่อเนื่อง

ผลการประเมินประเด็นที่มสี าระสาคัญด้านความยั่งยืนต่อธุรกิจ GRI 102-47

มิติเศรษฐกิจ
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การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
นวัตกรรมทางธุรกิจ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ประจาปี 2563 ( Executive Summary )

มิตสิ ังคม





การเคารพสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพ
การดูแลสังคมและชุมชน
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางาน

มิตสิ ิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
และควำมคำดหวัง GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
เมเจอร์ กรุ้ป กำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งส่งเสริมให้มีกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลักทั้ง 6 กลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหำรและพนักงำน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทำงธุรกิจ คู่ค้ำ ชุมชนและสังคม ลูกค้ำ และ
หน่วยงำนกำกับดูแล โดยระบุและประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกทั้ง 6 กลุ่มดังกล่ำว ที่อำจได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ และประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำหนดแนวทำงกำร
ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ กำรยอมรับ และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำกำรจัดลำดับ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ กลุ่มลูกค้ำ ผู้บริหำรและพนักงำน และกลุ่มชุมชนและสังคม
นอกจำกนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ได้จัดกิ จกรรมต่ำง ๆ และสื่อสำรข้อมูลบริษัทฯ ให้กั บผู้มีส่วนได้เสีย อำทิ เป้ำหมำย วิสัย ทัศน์ และ
แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ รับทรำบควำมคำดหวังและ
ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กร
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กำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผู้มสี ว่ นได้เสีย

รูปแบบกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
ผู้มสี ว่ นได้เสีย

ประเด็นทีผ่ มู้ ีสว่ นได้เสีย
ให้ควำมสำคัญ

แนวทำงกำรตอบสนอง
ของบริษทั ฯ

ลูกค้ำ



กำรจัดกิจกรรมพบปะลูกค้ำเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
 กำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
บริษัทฯ
 กำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำผ่ำนทำงโทรศัพท์
แบบสอบถำมและช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์
 กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
ให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ
เครือข่ำยสำขำ เว็บไซต์บริษัท
และ แอพพลิเคชัน Major
Cineplex



คุณภำพและควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
 สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำ



ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ในบทที่
2 กำรบริหำรจัดกำรควำมสัม
พันธ์ลูกค้ำ และควำมรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ำ

ผู้บริหำรและ
พนักงำน



กำรสื่อสำรนโยบำยและข่ำวสำร
ผ่ำนกำรประชุมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
 กำรประชุมร่วมกับพนักงำนกำร
จัดสัมมนำ และกำรจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
 กำรประเมินควำมผูกพันของ
พนักงำน
 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
 กำรประกำศเกียรติคุณพนักงำน



เงินเดือน สวัสดิกำร และ
สวัสดิกำร รวมถึงกำรทำงำนใน
ระยะยำว
 โอกำสในกำรพัฒนำอำชีพ
 สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี



ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
บทที่ 7 กำรพัฒนำศักยภำพและ
กำรดูและพนักงำน และบทที่ 8
สุขภำวะและควำมปลอดภัยใน
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน

ชุมชนและสังคม



กำรดำเนินโครงกำรของบริษัทฯ
ผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกิจกรรมใน
โครงกำรต่ำง ๆ
 กำรสำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม
 กำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ



ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของชุมชน



ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
บทที่ 6 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคม

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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ผู้มสี ว่ นได้เสีย

10

รูปแบบกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
ผู้มสี ว่ นได้เสีย

ประเด็นทีผ่ มู้ ีสว่ นได้เสีย
ให้ควำมสำคัญ

แนวทำงกำรตอบสนอง
ของบริษทั ฯ

ผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุน และ
พันธมิตรทำง
ธุรกิจ



กำรประชุมผู้สำมัญถือหุ้น
ประจำปี
 กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
 รำยงำนตำมแบบ 56-1
 รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
 กำรนำเสนอข่ำวสู่สำธำรณะ
 กำรประกำศผลประกอบกำร
รำยไตรมำส
 กำรพบปะนักลงทุนรำยบุคคล
 กำรพูดคุยกับนักลงทุนผ่ำนทำง
โทรศัพท์



ควำมโปร่งใสในกำรเปิดเผยข้อมูล
 ประสิทธิภำพทำงธุรกิจ /กำรเงิน



ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
รำยงำนประจำปี

หน่วยงำนกำกับ
ดูแล



มอบหมำยให้หน่วยงำนกำกับดูแล
ปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ทำงกำร
ของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ทำงกำรที่กำกับดูแลเป็นประจำ
 ประชุม รับฟังแนวนโยบำย และ
แนวทำงกำรกำกับดูแล
 รับฟัง ซักซ้อมกำรปฏิบัติตำม
เกณฑ์
 รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน
 ติดต่อขอรับฟังควำมคิดเห็นและ
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์
 แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีกำร
แสดงควำมคิดเห็น



กำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎหมำย
 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำ



ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทได้ใน
รำยงำนประจำปี และบทที่ 1
กำรกำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำม
ข้อกำหนด

คู่ค้ำ



ศูนย์คู่ค้ำสัมพันธ์
โทร 02-5115427 ถึง 36
 ประชุมและสัมภำษณ์ร่วมกับคู่ค้ำ
ทำงธุรกิจ
 เยี่ยมเยียนคู่ค้ำทำงธุรกิจ พร้อม
รับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียน
 โครงกำรร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
 ตรวจประเมินกำรให้คำปรึกษำ
และส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
 สัมภำษณ์หำควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของคู่ค้ำธุรกิจด้ำน
ควำมยั่งยืน





ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
บทที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำน

ควำมโปร่งใสและกระบวนกำรจัด
จ้ำง/จัดซื้อที่เป็นธรรม
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ช่องทำงติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ำยพัฒนำควำมยัง่ ยืนองค์กร
บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
1839, 1829/1, 1839/6 ถ. พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2511-5427 ต่อ 893, 275

อีเมล

ir@majorcineplex.com

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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เกีย่ วกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
About Major Cineplex Group
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนำยวิชำ พูลวรลักษณ์ ดำเนิน
ธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรเกี่ยวกับควำมบันเทิง กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร
ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ,กำรให้บริกำรสื่อและโฆษณำ ,กำรให้บริกำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ ,ธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่และบริกำร และธุรกิจสื่อภำพยนตร์ บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหำชน) จำกัดในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 มีอักษรย่อว่ำ MAJOR เป็นผู้ประกอบกำรอันดับหนึ่งในอุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ จำก
กำรขยำยสำขำไปยังจุดต่ำงๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรทั่วกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลและต่ำงจังหวัด ที่มีศักยภำพ
เพียงพอและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 และรวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบให้หมดไปหรือให้น้อยที่สุด เป็นกำร
นำไปสู่ควำมเติบโตขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
Sharing the world’s best entertainment dreams ร่วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก โดยบริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนำ
และสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์อันยอดเยี่ยม สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์คุณค่ำให้กับลูกค้ำ สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงยั่งยืน
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เมเจอร์ กรุ้ป ได้เปลี่ยนแปลงตำมพัฒนำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
กำรฉำยภำพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนำคุณภำพของระบบภำพและระบบ
เสียงให้ดีขึ้น และกำรจองตั๋วหนังออนไลน์ ประกอบกับได้ทำกำรตลำดเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำด้วยกำรออกบัตรสมำชิก M
Generation ทำให้เมเจอร์ กรุ้ป มีฐำนข้อมูลของลูกค้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
ให้เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้มำกขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรในโรง
ภำพยนตร์มำกขึ้น
นอกจำกนี้เมเจอร์ กรุ้ป ยังมีนโยบำยที่จะเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้มำใช้บริกำรในกำรซื้อบัตรชมภำพยนตร์โดยนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วยอำนวยควำมสะดวก สำหรับช่องทำงอื่นๆ ที่ให้กับผู้ใช้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ
ในเครือ ซึ่งได้ดำเนินกำรให้บริกำรแล้วในปัจจุบัน มีดังนี้
 ระบบ Call Center ที่ให้บริกำรลูกค้ำด้วยกำรโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสำขำ
 ระบบกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนทำง Internet โดยผ่ำน website http://www.majorcineplex.com
 ระบบจองซื้อบัตรผ่ำนตู้จำหน่ำยตั๋วอัตโนมัติ
 ระบบจองผ่ำน application ในมือถือ (Major APP, Line Pay, Shopee)
เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้มีกำรขยำยตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้ำงศักยภำพในกำรเติบโตของยอดขำย และช่วยผลักดันกำร
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณำ ซึ่งใช้พื้นที่ครอบคลุมทั้งภำยในโรงภำพยนตร์และภำยในพื้นที่ตัว
อำคำร ผ่ ำ นรู ป แบบต่ ำ งๆ เช่ น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads ธุ ร กิ จ อำหำรและ
เครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่อภำพยนตร์ ซึ่งมีทั้งกำรผลิตภำพยนตร์ และจำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ ก็เป็นแนวทำงหนึ่งของบเมเจอร์ กรุ้ป ที่จะช่วยเสริมควำมแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจมำกขึ้น
อำทิ เ ช่ น กำรร่ ว มลงทุ น ใน บริ ษั ท สยำมฟิ ว เจอร์ ดี เ วลอปเมนท์ จ ำกั ด (มหำชน) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้ ำ นพั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์และบริหำรพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภำพและควำมชำนำญด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริหำรพื้นที่ขนำด
เล็ก ทำให้กำรขยำยสำขำของเมเจอร์ กรุ้ป เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มำกขึ้นด้วย เนื่องจำกบริษัทฯ
ดังกล่ำวมีควำมสำมำรถพัฒนำอสังหำริมทรัพย์สำหรับอำคำรที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตำรำงเมตร ไปจนถึงอำคำรขนำด
ใหญ่กว่ำ 100,000 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับกับกฎหมำยผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ในบำงพื้นที่ที่มีกฎหมำยบังคับอยู่
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ธุรกิจโรงภำพยนตร์
โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ลูกค้ ำในทุ กระดั บชั้ นและโรงภำพยนตร์ที่ ทัน สมั ยหลำกหลำย
รู ป แบบทั้ ง กำรฉำยภำพยนตร์ แ บบ RealD, 2D, 3D, 4DX,
IMAX, Screen X และระบบเสี ย งที่ มี คุ ณ ภำพ ทั้ ง ยั ง น ำเข้ ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำง IMAX VR มำเปิดให้บริกำรลูกค้ำถือเป็น
เทคโนโลยีล้ำสมัยครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสให้ กั บ ลู ก ค้ ำ บริ ษั ท ฯ มี ส ำขำในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศรวมทั้งสิ้น 172 สำขำ 817 โรงภำพยนตร์ เมเจอร์
กรุ้ ป มี แ ผนขยำยโรงภำพยนตร์ เ พื่ อ รองรั บ กำรขยำยตั ว ของ
ประชำกร อีกจำนวน 30 - 40 โรงภำพยนตร์ในแต่ละปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

ธุรกิจสื่อโฆษณำ

ธุร กิ จ โบว์ ลิ่ งและคำรำโอเกะเน้น ควำมหลำกหลำยของกำร
บริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของเมเจอร์ กรุ้ป ในกำร
เป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียวภำยใต้ชื่อ
“เมเจอร์โบว์ลฮิต” นำเสนอบริกำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำ
เพื่อควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ต่อมำ บริษัทฯได้
เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลำดภำยใต้ชื่อ “บลูโอริทึม
แอนด์โบว์ล” และลำนสเก็ตน้ำแข็งรูปแบบใหม่ภำยใต้ชื่อ “ซับ
ซีโร่ ” ซึ่งกลำยเป็นที่ สังสรรค์ สำหรั บกลุ่ มคนรุ่นใหม่ใจกลำง
เมื อ งสร้ ำ งควำมสนุ ก แปลกใหม่ บ นลำนไอซ์ ส เก็ ต เพื่ อ
ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้ำที่นิยมกีฬำท้ำทำยสุดอินเทรนด์ภำยใต้
คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment”

ธุรกิจบริกำรสื่อโฆษณำเติบโตได้เป็นอย่ำงดี ภำยใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริกำร
สื่ อ โฆษณำทั้ ง ในโรงภำพยนตร์ แ ละพื้ น ที่ ทั้ ง หมดภำยใน Cineplex ทั่ ว ประเทศอย่ ำ งครบวงจร ด้ ว ย
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัท หรือที่
เรียกกันว่ำ “cinemedia” มีอัตรำกำไรเฉลี่ยร้อยละ 70-80%

ธุรกิจrพืน้ ที่ให้เช่ำ
เมเจอร์ กรุ้ป ให้บริกำรพื้นที่เช่ำในรูปแบบ Standalone เพื่อ
ตอบ สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยนอกเหนือจำก
กำรให้ บริกำรโรงภำพยนตร์ โบว์ลิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเก็ต
น้ำแข็ง โดยทำกำรคัดเลือกประเภทของร้ำนค้ำให้สอดคล้องกับ
รสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรเป็นหลัก
6

ธุรกิจโบว์ลงิ่
และคำรำโอเกะ
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ธุรกิจสื่อภำพยนตร์
เมเจอร์ กรุ้ป ได้เข้ำร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อภำพยนตร์ภำยใต้
บริษัท เอ็ มพิคเจอร์ เอ็น เตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็ นกำร
รวมกันของธุรกิจ จัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์
ผลิ ต ภำพยนตร์ ไ ทย และสื่ อ ภำพยนตร์ ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ฉำยผ่ ำ นโรง
ภำพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งจำหน่ำยลิขสิทธิผ่ำนทำง
สื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ Free TV และระบบ Pay TV ซึ่งถือเป็น
กำรรวมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ โดยธุรกิจดังกล่ำวได้ส่งเสริมรำยได้
แก่ธุรกิจหลักของเมเจอร์ กรุ้ป

ภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจของเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้

รำยได้รวม
3,765 ล้ำนบำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรลดลง
667 ล้ำนบำท

กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย
ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ
784 ล้ำนบำท

พนักงำนรวม
1,413 คน

ผลประโยชน์พนักงำน
75 ล้ำนบำท

ลงทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
8.2 ล้ำนบำท

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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กลยุทธ์มงุ่ สูค่ วำมยั่งยืนองค์กร
5 กลยุทธ์ เมเจอร์ กรุ้ป รับมือกับกำรท้ำทำยที่เกิดขึ้นและยังยืนหยัดเป็นผู้นำอุตสำหกรรม รวมถึงกำรเดินหน้ำ
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒนำสร้ำง
คุณค่ำทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน
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กำรกำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
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กำรกำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
(Corporate Governance, Risk Management and Corporate Compliance)

เป้ำหมำยปี 2563



ผลกำรดำเนินกำรปี 2563





ร้อยละ 100 ของพนักงำนใหม่และร้อยละ 90 ของพนักงำนปัจจุบันผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ภำยในปี 2563
พนักงำนปัจจุบันผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ร้อยละ 100
พนักงำนใหม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ
และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ร้อยละ 100

กำรกำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี และกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด เป็นแนวทำงสำคัญที่ทุกองค์กร
ต้องยึดถือปฏิบัติในกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนภำยในองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีรำกฐำนกำรเติบโตที่นำไปสู่กำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันขององค์กร สร้ำ งควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักลงทุน ตลอดจนสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยำว

กำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance)
ควำมท้ำทำย

กำรดำเนินงำน

เมเจอร์ กรุ้ ป ตระหนั ก ว่ ำ กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี เ ป็ น
รำกฐำนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร และส่งเสริมให้องค์กร
สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ดึงดูดควำมสนใจของนัก
ลงทุน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยำว ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญเรื่องกำรกำกับ
ดู แ ลกิ จ กำรที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคั ญ อำทิ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
สั ด ส่ ว นของคณะกรรมกำรบริ ษั ท กระบวนกำรสรรหำและ
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะ
ผู้บ ริ ห ำร รวมไปถึ ง จรรยำบรรณธุ ร กิ จ และกำรต่ อ ต้ ำ นกำร
ทุจริต

เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งด ำเนินงำนบริหำรจั ดกำรองค์ กรอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร ตลอดจนทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นประจำทุก
ปี
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ทั้งนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ได้สรรหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อดำรง
ต ำแหน่ งกรรมกำรบริ ษั ท ฯ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็ น
เครื่องมือในกำรประเมินคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทำงำน ตลอดจนควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมรู้
และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจบริกำร ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบัญชี
กำรเงิน และกำรตรวจสอบ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนตลำดทุน

ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และด้ำนภำวะควำมเป็น
ผู้นำ รวมถึงกำรคำนึงเรื่องควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board Diversity) ทีป่ รำศจำกกำรเลือกปฏิบัติบน
พื้นฐำนของควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมในเรื่องเพศ สัญชำติ เชื้อชำติ และศำสนำ โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ดังนี้
เพศ
54.55%

กรรมกำรอิสระ 6 คน

9.09%

กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร 1 คน

ผู้หญิง 2 คน
ผู้ชำย 9 คน

36.36%

กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร 4 คน

ในคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรผู้หญิงจำนวน 2 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของคณะกรรมกำร
บริษัททั้งหมด และกรรมกำร 1 ท่ำน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะ
ผู้บริหำรมีควำมอิสระต่อกัน โดยในคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด 11 ท่ำน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเพียง 1
ท่ำน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 นอกจำกนี้ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ยังประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่เป็นคณะกรรมกำร
อิสระจำนวน 6 ท่ำน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5
เพื่อให้กำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เมเจอร์ กรุ้ป ได้จัดให้มีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรประเมินทั้งในรูปแบบรำยคณะ และรำยบุคคล รวมถึงกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(CEO) ด้วย

คณะกรรมกำรบริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำ

และกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee

สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน
ระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
Nomination and
Compensation Committee

สรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดครอบคลุม
จรรยำบรรณ ภำวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Risk Management Committee

พิจำรณำนโยบำย กลยุทธ์ และมำตรกำรเกีย่ วกับกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ
และแลกเปลีย่ นข้อมูลกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รวมถึง
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในองค์กร และทบทวนกำรดำเนินงำน
ของฝ่ำยบริหำร

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
Corporate Governance
Committee

กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน กำกับดูแลดำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว
รวมถึงจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อควำมสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงำนกำกับดูแล รวมถึงกำรกำกับดูแลด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมกำรบริหำร
Executive Committee

กำหนดแผนธุรกิจ ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงองค์กร และ
กำรบริหำรงำน ควบคุมดูแลกิจกำร ตำมแนวนโยบำยและ
งบประมำณที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงตรวจสอบ
และติดตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจนกลั่นกรองเรื่อง
ต่ำงๆ ก่อนนำเสนอเข้ำสู่คณะกรรมกำรบริษัท

รำยงำนกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน ประจำปี 2563 ( Executive Summary )

กระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกำหนดเกณฑ์พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร จำก
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ วิสัยทัศน์ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำร
อุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องเพศ อำยุ สัญชำติ ศำสนำ
เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2563
ควำมเชี่ยวชำญของคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง แสดงตำมตำรำงประสบกำรณ์
(Skill Matrix) ดังนี้

ตำรำงประสบกำรณ์ (Skill Matrix)

*ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระหว่ำงกำรสรรหำ และพัฒนำเพิ่มเติม

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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กระบวนกำรและหลักเกณฑ์ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินกำรประเมินคณะกรรมกำร เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพและหำแนวทำงปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินอย่ำงต่อเนือ่ ง อ้ำงอิงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะ
กรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
เปรียบเทียบผลปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร ได้ทำกำรประเมินทั้งคณะ รำยบุคคล และแบบไขว้ รวมทั้งได้มี
กำรเปิดเผยขั้นตอน และผลกำรประเมินไว้ในรำยงำนประจำปี 2563

ในปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ป ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร (CG Self-Assessment) โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็ม คือมำกกว่ำร้อยละ 90 = ดีมำก คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดี
คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 70 = พอใช้ และคะแนนต่ำกว่ำ หรือเท่ำกับร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยกำรประเมินรำยคณะ

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยกำรประเมินรำยคณะ

ร้อยละ 97.93

ร้อยละ 98.57

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยโดยกำรประเมินรำยบุคคล

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ร้อยละ 99.34

ร้อยละ 99.86
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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
เมเจอร์ กรุ้ป กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อวำงกรอบกำรกำกับดูแลองค์กรให้เป็นเลิศ และสอดคล้องตำมเกณฑ์
กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) เป็นผู้กำหนด

กำรให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
กำรปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

กำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเป็นธรรม
มีควำมโปร่งใส และทันต่อเวลำ

กำรสนับสนุนด้ำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

กำรเพิ่มคุณค่ำให้ผู้ถือหุ้นในระยะยำว
ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและ
กำรไม่รับของขวัญของบริษัท

กำรเคำรพกฎหมำย
และหลักสิทธิมนุษยชนตำมที่กำหนดไว้
ในจรรยำบรรณธุรกิจ
และจรรยำบรรณคู่ค้ำธุรกิจ

กำหนดกระบวนกำรที่คำนึงถึงผู้มสี ่วน
ได้เสียทุกกลุม่ ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้บริหำร
และพนักงำน ผู้ถือหุ้นนักลงทุน และ
พันธมิตรทำงธุรกิจ ชุมชนและสังคม
หน่วยงำนกำกับดูแล และคู่ค้ำ เพื่อกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กร

กำหนดให้บุคลำกรทุกคนดำเนินงำน
ตำมคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณธุรกิจ

รำยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รำยงำนประจำปี 2563 หน้ำ 50-63 และเว็บไซด์ของบริษัท www.majorcineplex.com

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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กำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management)
กำรบริหำรควำมเสี่ยงถือเป็นกลไกสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กรตระหนักถึงอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำม
ไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้วำงแผนรองรับอย่ำงเหมำะสมและครอบคลุมเพื่อบรรเทำควำมเสี่ยง ลด
ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆและลดระดับควำมเสียหำยต่อองค์กร นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพของกำรดำเนินธุรกิจให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรด้วย
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อทำหน้ำที่ กำหนดทิศทำงและกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกลไก
และกระบวนกำรตำมมำตรฐำนสำกล อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และสำมำรถเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป
ในปี 2563 นี้ บริษัทให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งได้ริเริ่มกระบวนกำรต่ำงๆอย่ำงจริงจัง กำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนระดับสำกล เพื่อยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกระดับ และมีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจำทุกปี กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
เพื่อกำกับดูแลและติดตำมควำมเสี่ยง ผ่ำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ำย
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร
Strategic Risk Management
บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงำนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหำร
สูงสุดของแต่กลุ่มธุรกิจ ทำหน้ำที่ร่วมกันเพื่อระบุควำมเสี่ยง
ประเมินควำมเสี่ยง กำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำร
ติดตำมและรำยงำน ตลอดจนกำรใช้ข้ อมูล ที่เกี่ย วข้อ งเพื่ อ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อองค์กร ผ่ำนกำรประชุมคณะทำงำน
ควำมเสี่ ย งเชิ ง กลยุ ท ธ์ อย่ ำ งน้ อ ยไตรมำสละ 1 ครั้ ง โดย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่สรุ ป
ร ำ ย งำ น ที่ ส ม บู ร ณ์ เ รี ย บ ร้ อ ย เ พื่ อ ร ำ ย งำ น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรอบกำรประชุมประจำปี ที่จัด
ขึ้นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ต่อไป

กำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับฝ่ำย
Operation Risk Management
บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงำนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้ำ
ฝ่ำยของแต่กลุ่มธุรกิจ ทำหน้ำที่ร่วมกันเพื่อระบุควำมเสี่ยง
ประเมินควำมเสี่ยง กำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำร
ติดตำมและรำยงำน ตลอดจนกำรใช้ข้ อมูล ที่เกี่ย วข้อ งเพื่ อ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อองค์กร ผ่ำนกำรประชุมคณะทำงำน
ค ว ำ ม เ สี่ ย ง เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร เ ดื อ น ล ะ 1 ค รั้ ง โ ด ย
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่
สรุปรำยงำนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อรำยงำนต่อคณะทำงำน
ควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ตำมรอบกำรประชุมรำยไตรมำส และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรอบกำรประชุมประจำปี
ที่จัดขึ้นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ต่อไป

ทั้งนี้ กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง 2 ระดับ คือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Strategic Risk Management)
และ ระดับฝ่ำย (Operational Risk Management) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกำร โดยคณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ คือ ผู้บริหำร
สูงสุดแต่ะกลุ่มธุรกิจ และ คณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงปฏิบัติกำร คือ หัวหน้ำฝ่ำยของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทั้ ง 2 ระดั บ จะมี ก ลไกกำรด ำเนิ น งำนโดยรั บ นโยบำย แนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำร และข้ อ เสนอแนะต่ ำ งๆจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ถ่ำยทอดลงมำตำมลำดับ รวมทั้งกำรรำยงำนขึ้นไปตำมลำดับเช่นเดียวกัน
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
เมเจอร์ กรุ้ป ดำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยใช้ควำมรู้ แนวทำงและหลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งบริษัทฯได้
สรุปกระบวนกำรบริหำรควำมเสียงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
กำรระบุควำมเสีย่ ง
 วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอก
 วิครำะห์ผ ลกระทบที่เ กิด ขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้ ำนกำรเงินและ
ด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงิน

กำรประเมินควำมเสี่ยง
 ประเมิ น ระดั บ โอกำสเกิ ด (Likelihood)
และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ควำมเสี่ ย งตำมเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ควำม
เสี่ยงที่บริษัทฯกำหนด

กำรติดตำมและรำยงำน
 ติด ตำมควำมเสี่ย งสม่ ำเสมอและรำยงำน
ตำมรอบกำรประชุ มทั้ งกำรบริห ำรควำม
เสี่ยงระดับฝ่ำยงำนและระดับองค์กร เพื่อ
สอบทำนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและแผนรองรับเพิ่มเติม

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
 ก ำหนดมำตรกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งที่ เ หมำะสมตำม
ระดับควำมเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้โดยมีทั้งมำตรกำรเชิง
ป้องกันและเชิงแก้ไข

กำรติดตำมและรำยงำนควำมเสีย่ ง
ระดับ

ระดับองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหำรสูงสุดแต่ละกลุ่มธุรกิจ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

(Strategic Risk Management)
ระดับฝ่ำย

กำรรำยงำนควำมเสี่ยง

ควำมถี่

รำยไตรมำส

และคณะกรรมกำรบริษัทฯ
หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละกลุม่ ธุรกิจ

รำยงำนต่อคณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

รำยเดือน

(Operation Risk Management)

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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บริษัทฯ มีกำรกำกับดูแลติดตำมและรำยงำนควำมเสี่ยง โดยกำรถ่ำยทอดผ่ำนทำงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
บริษัท รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทำงของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไปยังคณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Risk Management) และคณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงปฏิบัติกำร (Operation Risk Management)
ส่วนกำรติดตำมและรำยงำนควำมเสี่ยง จะเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันของคณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงปฏิบัติกำร และ
คณะทำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ที่จะกำกับดูแล ติดตำม และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่อไป มีกำรระบุควำมเสี่ยงสำคัญและทบทวนควำมเสี่ยงใหม่ๆเป็นประจำ กำรประเมินควำมเสี่ยง กำหนดมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและเตรียมแผนรองรับรวมทั้งกำรติดตำมและกำรรำยงำนควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
(Emerging Risk Factor)
กำรเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้น ในปัจ จุ บั นอย่ ำ งรวดเร็ ว สถำนกำรณ์ วิก ฤตต่ำ งๆที่เ กิ ด ขึ้น ทั่ ว โลกและ
ภำยในประเทศไทย เมเจอร์ กรุ้ป ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงได้กำหนดประเด็น
ควำมเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk ) เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ผ่ำนกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทกำหนด รวมทั้งมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและแผนรองรับเพิ่มเติม ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทฯกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมและเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำม
ยั่งยืนต่อไป

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ระบุควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
ควำมเสีย่ งจำกโรคระบำดรุนแรง
(COVID-19)
จำกสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) ที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก ทำให้กำรดำเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศต่ำงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้ำง สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ส่งผลทำให้ หน่วยงำนภำครัฐต้องบังคับใช้มำตรกำรที่เข้มงวดเพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรค นั่นคือ
มำตรกำรล้อคดำวน์ (Lock Down) กำรปิดประเทศเพื่อควบคุมกำรเข้ำออกของนักท่องเที่ยวและประชำชน
รวมทั้งกำรปิดโรงภำพยนตร์และศูนย์กำรค้ำของบริษัทฯชั่วครำวนำนกว่ำ 3 เดือน ซึ่งต่อมำ ได้อนุญำตให้
เปิดบริกำรภำยใต้มำตรกำรต่ำงๆที่ภำครัฐกำหนดอย่ำงเคร่งครัด เช่น มำตรกำรรักษำระยะห่ำง (Social
Distancing) กำรจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กำรให้บริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรปิดทำงเข้ำออกบำง
จุดเพื่อจำกัดพื้นที่ในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด
จำกประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อภำพรวมของบริษัทฯ ทั้งในด้ำนกำรเงิน
และ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจโรงภำพยนตร์ ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจโบลิ่ง คำรำโอเกะและไอซ์ส
เก็ต และ ธุรกิจค้ำปลีก ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้เรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนำมำพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข
จนเกิดเป็นมำตรกำรต่ำงๆที่บริษัทได้ดำเนินกำรอย่ำงรัดกุมและเข้มข้น ได้แก่ มำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ควบคุมต้นทุนกำรดำเนินงำน ต้นทุนสินค้ำและบริกำร กำรเร่งสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกช่องทำงใหม่ๆ กำรริเริ่ม
ธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งกำรศึกษำและผลักดันเพื่อทำให้ธุรกิจของบริษทั ฯก้ำวสู่ดิจติ อล แพลตฟอร์ม ต่อไปใน
อนำคต
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สถำนกำรณ์วกิ ฤตทำงกำรเมืองและกำรชุมนุมในเชิงธุรกิจและควำมปลอดภัยควำมเสีย่ งจำกสถำนกำรณ์
นอกจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยยังเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเนื่องและค่อยๆ ทวีควำมรุนแรงขึ้นเรือ่ ยๆ มีกำรรวมตัวของกลุ่มชุมนุมตำม
สถำนที่สำคัญต่ำงๆ เป็นระยะ ซึ่งหลำยครั้งเกิดอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ของศูนย์กำรค้ำและโรงภำพยนตร์
เมเจอร์ กรุ้ป มีมำตรกำรเพื่อคอยติดตำมสถำนกำรณ์ชุมนุมอย่ำงใกล้ชิดจำกแหล่งข่ำวของหน่วยงำน
ภำครัฐและสื่อที่น่ำเชื่อถือ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมที่จะบริหำรจัดกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์
ชุมนุมที่ยกระดับควำมรุนแรงมำกขึ้น ได้แก่ แผนกำรดำเนินงำนในขณะที่มีกำรชุมนุมใกล้ๆศุนย์กำรค้ำหรือ
โรงภำพยนตร์ แผนกำรปิดศูนย์กำรค้ำและกำรอพยพเคลื่อนย้ำยพนักงำนออกสู่ภำยนอก เพื่อควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนและบริษัทฯ รวมถึงแผนกำรทำงำนจำกที่บ้ำน ( Work From
Home)

กำรควบคุมภำยใน
เมเจอร์ กรุ้ป ดำเนินงำนกำรในกระบวนกำรสำคัญเรื่อง กำรควบคุมภำยใน ที่ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยผลักดันให้
องค์กรประสบควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืนในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น เมเจอร์ กรุ้ป จึงจัดให้มีโปรแกรมกำรประเมิน
กำรควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งกำหนดให้เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่สำคัญประเมินกระบวนกำรทำงำนของตนเองเป็นประจำทุกปี
เพื่อพิจำรณำว่ำกระบวนกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสมที่จะควบคุมควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน มีกำร
รำยงำน และมีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผลกำรประเมินจะได้รับกำรทบทวน รักษำ ติดตำม และ
รำยงำนไปยังผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่
แผนกที่เกี่ยวข้อง (เช่น หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) ตำมควำมเหมำะสม
นอกจำกนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้ควบคุมกำกับดูแลกิจกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกำกับดูแลกิจกำรและลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับองค์กร

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
เมเจอร์ กรุ้ป ได้วำงแผนเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข สำหรับสภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ เช่น ข้อพิพำทกับ
บุคคลภำยนอก และภำยใน สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เป็นผลจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ตลอดจน
สถำนกำรณ์ที่สื่อมวลชนและสังคมให้ควำมสนใจ เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจหรือกำรหยุด
ปฏิบัติงำน โดยได้จัดให้มีแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
(Risk Analysis) ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจหรือกำรหยุดปฏิบัติงำน กำรกำหนดแนว
ปฏิบัติให้กับพนักงำน กำหนดมำตรกำรรองรับที่บริษัทจะต้องดำเนินกำร เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทยังสำมำรถดำเนินต่อไปได้ในทุก
สถำนกำรณ์วิกฤต อีกทั้งเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกล
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กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด (Corporate Compliance)
จรรยำบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)
เมเจอร์ กรุ้ป กำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องตำมจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
รวมทั้งจัดทำคู่มือกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจที่ทบทวน โดยคณะกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงสำหรับวำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรมในองค์กร เพื่อสื่อสำร
ให้พนักงำนเข้ำใจและปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง
จรรยำบรรณธุรกิจของเมเจอร์ กรุป้

จรรยำบรรณกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริตและ
ดำเนินธุรกิจตำมข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง

จรรยำบรรณผูบ้ ริหำร
และพนักงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวิสยั ทัศน์องค์กร
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
และผูม้ ีส่วนได้เสีย

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
ครอบคลุมประเด็นกำรรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด กำรบริจำค
หรือให้เงินสนับสนุน กำรช่วย
เหลือทำงกำรเมือง ควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำรแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม
ดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบียบของหน่วย
งำนรำชกำร

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องหรือประกอบ
ธุรกิจที่อำจก่อนให้เกิดควำมขัด
แย่งทำงผลประโยชน์

กำรปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ำ
ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม
และบริหำรจัดเก็บข้อมูลในองค์กร
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติต่อผู้มสี ่วนได้เสียภำยใต้หลัก
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR)และสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิ
ทำงธุรกิจ

สิง่ แวดล้อม อำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย
บริหำรจัดกำรธุรกิจ รวมถึงพัฒนำ
กระบวนกำรธุรกิจ
ภำยใต้กำร
ควบคุมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

กำรจัดกำรข้อมูล
และระบบสำรสนเทศ
บันทึก รำยงำนข้อมูลตำมข้อเท็จ
จริง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบและมีควำมปลอดภัย

กำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ป้องกันข้อมูลภำยใน เพื่อมิให้ถูก
นำไปแสดงหำผลประโยชน์ส่วน
ตัวจำกบุคคลภำยในบริษัท

ทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
ปกป้อง และรักษำทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือนำไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต

กำรปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ำ้
คู่ค้ำจะต้องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
คู่ค้ำ Suppliers’ Code of Conduct
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รำยงำนกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน ประจำปี 2563 ( Executive Summary )

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
เมเจอร์ กรุ้ป มีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม และยั่งยืน โดยยึดมั่นควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจำรติคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมเจอร์ กรุ้ป จึงได้
จัดทำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในกำรกำหนดควำมรับผิดชอบแนวปฎิบัติและกำรดำเนิน
กำรที่เหมำะสมให้เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทำงธุรกิจและพัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งควำมยั่งยืน

กำรรับสิง่ ของหรือผลประโยชน์อนื่ ใด
งดรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรรับ
ของขวัญ กำรขอเลี้ยงรับรอง กำรรับเงินบริจำค
กำรให้สงิ่ ของหรือผลประโยชน์อนื่ ใด
กำรให้หรือรับของกำนัลเฉพำะที่มผี ลเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯ และคู่คำ้
และต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ/ผลประโยชน์ ต้องไม่เป็นกำรกระทำ
ใดๆ ที่ไม่เหมำะสม และต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลีกษณ์อกั ษร
นโยบำยเงินบริจำค เพือ่ กำรกุศลหรือเงินสนับสนุน
กำรให้หรือรับเงินบริจำค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อกำร
กุศล ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งมด และชอบด้วยกฎหมำย โดยต้องไม่เป็นไปเพื่อกำรให้
หรือรับสินบน
นโยบำยช่วยเหลือทำงกำรเมือง
ดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำง ไม่มีส่วนร่วมและไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัท
สนับสนุนนักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือผู้มีอำนำจทำงกำรเมืองไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ห้ำมให้หรือรับสินบนกับคู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ หรือหน่วยงำนใดๆ ทั้งภำครัฐและ
เอกชน และให้ดำเนิธรุ กิจอย่ำงโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมำย

รำยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบำยกำรต่อต้ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รำยงำนประจำปี 2563 หน้ำ 54-55 และเว็บไซด์ของบริษัท www.majorcineplex.com
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คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดทำหลักจรรยำบรรณสำหรับผู้บริหำรและพนักงำน (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมกำร
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมด้ำนกำรประกอบธุรกิจด้วย
ควำมซื่อสัตย์และสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมำย กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำม
เท่ำเทียมและเป็นธรรม กำรป้องกันกำรละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับและกำรใช้
ข้อมูลในทำงที่ผิด ตลอดจนเรื่องกำรรับสินบนของขวัญและของรำงวัล โดยมีกระบวนกำรตำมนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
กำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน สำมำรถแจ้งเรื่องหรือเบำะแสถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ผ่ำนทำงไปรษณีย์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือร้องเรียนโดยตรงที่สำขำ/หน่วยงำน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน
หรือเบำะแสกำรกระทำผิด จะมีกระบวนกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสดังกล่ำวในเบื้องต้นโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อน
รำยงำนไปยั ง ประธำนกรรมกำรบริ ห ำรและผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด ของแผนกบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ภำยใน 7 วั น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรสอบสวน (Fraud Committee) หำกผู้บัญชำกำรต้นสังกัดรับทรำบแล้วละเลย จะถือว่ำส่อเจตนำปกปิดและมี
ส่วนรู้เห็นกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ส่วนผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส จะได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสมจำกกลุ่มบริษัท
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป โดยไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน พักงำน ข่มขู่ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้
บริษัทฯ จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มี
ควำมจำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำรสอบสวนตำมระเบียบหรือข้อกฎหมำย
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่ได้รับร้องเรียนผ่ำนช่องทำง
ร้องเรียน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณและกำรทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทำงป้องกันและแก้ไข
เรื่องดังกล่ำว เพื่อมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นในอนำคต
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมพนักงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ให้แก่
พนักงำนทุกระดับ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงำนใหม่ และจัดทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ สำหรับพนักงำน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2563 พนักงำนใหม่ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนพนักงำนปัจจุบัน ได้รับกำรอบรมและสื่อสำรในประเด็นดังกล่ำวร้อยละ 100

กำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นดำเนินกำรโดยฝ่ำยควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อระบุและนำเสนอ
ประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งกำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน ซึ่งพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
กำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร ที่ได้รับกำรระบุดังกล่ำว ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของเมเจอร์ กรุ้ป พบว่ำไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีนัยสำคัญ
ผลกำรดำเนินงำนแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

เมเจอร์ กรุ้ป ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563 เพื่อเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของเมเจอร์ กรุ้ป พร้อมทั้งใช้นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกระดับในองค์กร เพื่อสำมำรถดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส
รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป
จะดำเนินในกำรประเมินขอกำรรับรองเข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตั ิฯ
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โครงกำรสือ่ สำร นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
(Code of Conduct)
โครงกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
(Code of Conduct) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนเมเจอร์ กรุ้ป รับทรำบ
และเข้ำใจถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ต่ อ ต้ ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่ น โดยผ่ ำ นทำงระบบ E-learning Web หรื อ mpassionlearning.com ทั้งนี้ ได้มีกำรสื่ อสำรกับพนักงำนผ่ำนทำงอีเมลและช่องทำงกำร
สื่ อ สำรภำยใน เพื่ อ ให้ พ นั ก งำนทุ ก คนรั บ ทรำบและตระหนั ก ถึ งกำรปฏิ บั ติ ต ำม
นโยบำยดังกล่ำวอีกด้วย
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มุ่งให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงให้เห็นเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่จ่ำยภำษีอย่ำงถูกต้องและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่
สำธำรณชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยด้ำนภำษี ซึ่งครอบคลุมแนวทำงกำรปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น กำรปฏิบัติเกี่ยวกับภำษีอำกร
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตำมข้อกำหนดของประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยไม่โอนผล
กำไรไปยังบริษัทในต่ำงประเทศที่มีอัตรำภำษีต่ำกว่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจ่ำยภำษีในประเทศในอัตรำที่สูงกว่ำ โดยกำรทำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จะต้องเป็นไปตำมหลักกำร Arm’s length รวมถึงมำตรฐำนสำกล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรพิจำรณำผลกระทบทำงภำษีเมื่อมีกำรลงทุน และมีกำรระบุประเมิน บริหำรควำมเสี่ยงทำงภำษี ซึ่ง
รำยงำนแก่ผู้บริหำร ตลอดจนมีกำรประสำนงำนด้ำนภำษีกับหน่วยงำนรำชกำรและมีที่ปรึกษำด้ำนภำษีอำกรที่มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ เพื่อลดควำมเสี่ยงและผลกระทบทำงภำษีที่อำจเกิดขึ้นอีกด้วย

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำกัด (มหำชน)
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การร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
เมเจอร์ กรุ้ป กาหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ให้ความเป็นธรรม รักษาความลับ และ
คุ้มครองผูร้ ้องเรียน โดยเฉพาะด้านการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกรณี และไม่ทาการปรับลดตาแหน่ง
ลงโทษ หรือดาเนินการที่ให้ผลทางลบต่อผู้ที่ทาการร้องเรียน แม้การกระทานั้น จะทาให้องค์กรสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เมเจอร์ กรุ้ป เปิดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น สาหรับ
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนาไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริง การพัฒนาบุคลากร และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)
จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
 เลขานุการบริษัท
โดยส่งมายังที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
1839,1839/1,1839/6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) auditcom@majorcineplex.com
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
(Customer Relationship Management,
Customer Experience and Information Security)

เป้าหมายปี 2563



ผลการดาเนินการปี 2563



ผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อมาตรการความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์
ปี 2563 ร้อยละ 70
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ มาตรการความปลอดภั ย ของโรง
ภาพยนนตร์ ปี 2563 ร้อยละ 90.76

ความท้าทาย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 มาตรการปิดเมือง (Lock down) ในช่วงไตร
มาสที่ 1 ถึง 2 ต่อเนื่องถึงมาตรการการกักตัวของผู้เดินทางจนถึงปลายปี 2563 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก และกาลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจการต้องปิดลงชั่วคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต ตามคาสั่ง
ภายใต้พระราชกาหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์และสถานที่
ให้บริการอื่นทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการยังไม่สามารถดาเนินธุรกิ จได้
เต็มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นปัจจัยสาคัญที่สะท้อนผลการดาเนินงานขององค์กรที่เติบโต
ร่วมกันอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นใจในมาตราการความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์กับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ
จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้
อย่างแท้จริงในส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยเฉพาะการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ควบคู่กับการเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
การดาเนินงาน
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการยกระดับการดาเนินงานภายในองค์กรทั้งด้านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดช่องทางสาหรับรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ Social Media (Facebook), Call-center, เว็บไซต์ online survey,
on-ground survey ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนาข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่บริษัทฯ
ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและตรวจสอบถึงปัญหา สาเหตุ และระบุระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อ
กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการติดตามการตอบสนอง และแจ้งผลการแก้ไข
แก่ลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปเป็นฐานข้อมูลและนาเสนอต่อ
ผู้บริหารอีกด้วย
ไม่เพียงแต่การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจลูกค้าทุก
กลุ่ ม ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น Facebook, Call-center, เว็ บ ไซต์ online survey, on-ground survey ซึ่ ง ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ
รับทราบข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และได้นาผลการสารวจไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อรับรองว่า
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
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การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
POPCORN TO GO/POPCORN DELIVERY
จากภาวะสถานกาณ์โรคระบาดโควิด 19 บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อสร้างรายได้เข้า
มาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในช่วงระยะเวลาที่โรงภาพยตร์ต้องปิดชั่วคราว ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคโควิด 19 และในระยะยาวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้า และทางเลือกที่ตอบโจทย์วิถึชีวิตปกติใหม่
(New Normal)
ธุรกิจ Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3T ที่ทางเมเจอร์ กรุ้ป ประเดิมด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ป๊อบคอร์น
เมเจอร์ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และทั่วถึง โดยร่วมกับ Food Delivery อย่าง Grab Food, Foodpanda, LINEMAN และ gojerk ซึ่ ง ให้ บ ริ ก าร Popcorn To Go จั ด ส่ ง ป๊ อ บคอร์ น จากหน้ า โรงหนั งสู่ ห น้ า บ้ า น
นอกจากนี้ ยังได้ขยายไลน์สินค้าป๊อบคอร์น ด้วยการเปิดตัว “POPSTAR” เพื่อรองรับลูกค้าในหลายๆกลุ่ม
นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ได้พัฒนาแพคเกจจิ้ง เพื่อตอบรับข้อเสนอแนะของผู้บริโภค เช่น ป๊อบคอร์น
ไม่สดเหมือนรับประทานหน้าโรงภาพยนตร์ จึงมีการปรับฝาโดม เพื่อเก็บรักษาความสดของปีอบคอร์น รวมถึง
การแบ่งช่องของป๊อบคอร์น เพื่อที่ลูกค้าสามารถเลือกรับป๊อบคอร์นได้หลากหลายรสชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง FOOD DELIVERY คิดเป็นสัดส่วน 10% เมื่อ
เทียบกับยอดขายป๊อบคอร์
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Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้รับการรับรอง Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย
โดยนามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการ
ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวของไทย
SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบ
สถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ ททท. จัดทาขึ้น และสุม่ ตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
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ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าต่อมาตรการ
ความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์ ความสนใจของผู้ชมต่อโปรแกรมภาพยนตร์ในปี 2563 รวมถึงการสารวจประเด็น หรือปัจจัยที่
ลูกค้ายังไม่มาดูหนังที่โรงภาพยนตร์ โดยมีผลการสารวจความพึงพอใจ ดังนี้
หัวข้อการสารวจ
ผลการสารวจ
ความพึงพอใจต่อมาตรการความปลอดภัยโรง ร้อยละ 91 ของลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อมาตราการความปลอดภัยโรง
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ลู ก ค้ า ยั ง ไม่ ก ลั บ มาดู ภ าพยนตร์
หลังจากเปิดให้บริการ

ภาพยนตร์ไม่น่าสนใจ/ยังไม่มีเรื่องที่อยากดู

48%

ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โรคโควิด 19

39%

ยังไม่มีเวลา

34%

ประหยัดค่าใช้จ่าย

14%

ไม่ทราบว่ามีหนังเรื่องใดเข้าฉาย

13%

โปรโมชั่นทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจมา การส ารวจการจั ด โปรโมชั่ น ทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมาชม
ชมภาพยนตร์หรือไม่
ภาพยนตร์ 72%

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน
ของลูก ค้า โดยเฉพาะ ผ่ านทางช่ องทางต่ างๆ เช่ น Facebook Fanpage สาขา, Call Center, อีเมล์ เป็นต้น ทั้งนี้
ข้อคาถาม ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง
สรุปผล เพื่อรายงานต่อผู้บริหารในการประชุมประจาเดือน
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นวัตกรรทางธุรกิจและสังคม
(Innovation)

เป้าหมายปี 2563
ผลการดาเนินการปี 2563






สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ หรือนวัตกรรมต่อปี
การดาเนินการด้านนวัตกรรมในปี 2563 คือ MAJOR SUPER APPLICATION
การพัฒนา Contactless Technology ร่วมกับ KBTG ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์

ความท้าทาย
ปัจจุบันนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนสร้างแนวทางและวิธีการบริโภคสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าและคุณค่าจากการได้รับ
บริการเพิ่มมากขึ้น ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรูปแบบและบริบทของการดาเนินธุรกิจทั่วโลก อาทิ การนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่คานึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ การสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับ
ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ทาให้หลายองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับตัวและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
การดาเนินงาน
บทเรียนจากโควิด 19 บริษัทฯ ชูนโยบาย 3T เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค Digital และขับเคลื่อน
องค์กรสู่ Total Digital Organization
จากหน้าโรงสู่หน้าบ้าน ผ่านวิธีการและ Product Line ใหม่ๆ จากป็อปคอร์นร้อนหน้าตู้ สู่ป็อป
คอร์ นเย็น ที่บ รรจุถุ งและบรรจุ กระป๋ องที่มี อายุย าวนานขึ้ น และป็ อปคอร์น ที่ใ ห้ลู กค้ าน าไปใส่
ไมโครเวฟป็อปทานเองที่บ้าน ด้วยการจ้างพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตป็อปคอร์นผลิตตามรสชาติที่เป็นสูตร
ของเมเจอร์ออกจาหน่ายโดยป็อปคอร์นเย็นและป็อปคอร์นที่นามาป็อปเองเมเจอร์จะเริ่มวางขาย
ผ่านช่องทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ และจะขยายไปสู่ช่องทางการขายอื่น ๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ใน
เร็ว ๆ นี้

จากปัญหาความไม่แน่นอนของภาพยนตร์ฮอลลีวูด บริษัทฯ จึงหาทางออกด้วยการสู้ด้วย “หนัง
ไทย” โดยเฉพาะหนังไทยที่เมเจอร์ร่วมทุนกับค่ายหนังในการผลิตหนังเรื่องต่าง ๆ ซึ่งพบว่า หนัง
ไทยสามารถสร้างรายได้กลับมาอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดที่นิยมดูหนังไทยเป็นหลัก
ในปัจจุบัน การร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ผลิตหนังไทยออกมาฉาย ทาให้บริษัทฯ มีรายได้มาอีกทางหนึ่ง
ในฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์ นอกจากนั้นการเป็นเจ้าของคอนเทนต์หนัง นอกเหนือจากรายได้ที่มาจาก
การฉายหนังในโรงภาพยนตร์แล้ว เมเจอร์ยังมีแพลนสร้างรายได้ในการเข้าไปเป็นหนึ่งในคอนเท
นต์ของแพลตฟอร์ม Streaming ต่าง ๆ ในปี 2564
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเมเจอร์สู่ Super App เช่นการนา ระบบ AI&ML
หรื อ Movie Recommendation Engine ให้ มี ค วามฉลาดขึ้ น เพื่ อ เข้ า มาสื่ อ สารถึ ง ลู ก ค้ า ผ่ า น
แอปพลิเคชั่นเมเจอร์ นาเสนอโปรโมชั่น ถึงลูกค้าในรูปแบบ Personalized ที่เป็น One to One
Offering ที่เฉพาะเจาะจง การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีผลักดันแอปพลิเคชั่น Super App เป็นหนึ่ง
ในการต่อยอดนโยบายเมเจอร์ 5.0 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบ
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บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรสู่
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดาเนินธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการ (Creative Innovation Technology & Service) การพัฒนาแพลตฟอร์มการชมภาพยนต์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Total Mobile Movie Platform) และการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และจาแนกข้อมูล
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนวัตกรรมและสร้างผลกระทบเชิง
บวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
เทคโนโลยีไร้สัมผัส (Contactless Techonology) ร่วมกัน KTBG และกสิกรไทย
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ยิ่งนาน
วันก็ยิ่งจะยกระดับความน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้บรรดา
บริษัทเอกชนผู้ให้บริการสถานที่ตา่ งจาเป็นต้องปรับรูปแบบ
การให้บริการของตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
และผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ ได้ประกาศความร่วมมือกับ KBTG กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป และธนาคารกสิกรไทย ในการนาเทคโนโลยี
Contactless และ ReKeep (ตัว๋ ดิจิทัลแบบ Paperless ลด
การใช้งานกระดาษ) มาให้บริการตู้จาหน่ายตั๋วอัตโนมัติไร้การ
สัมผัส พร้อมออกตั๋วแบบดิจิทัลเป็นที่แรกของประเทศไทย ประเดิมที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งเมเจอร์และ KBTG ธนาคารกสิกรไทย
ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องช่วยตอบโจทย์ดา้ นการเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ที่เดินทางมารับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ให้ได้
ขณะที่การใช้ ReKeep มาออกตัว๋ หนังแบบดิจิทัล ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยลดการพรินต์ตั๋วแบบกระดาษในปี 2021 ได้มากกว่า 50% และ
บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้บริการหันมาซื้อตั๋วผ่านช่องทางดังกล่าวในสัดส่วน 20% ให้ได้ (ปัจจุบัน
อยู่ที่ 10% ที่เหลืออีก 90% เป็นการซื้อผ่านตู้ Kiosk ในโรงภาพยนตร์)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาข้อเสนอ การทาโฆษณา และ
บริการต่างๆ ที่สามารถ Personlized ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค คนดูหนังของเมเจอร์
แต่ละคนให้ตรงใจมากทีส่ ุดจากการเก็บข้อมูลบน ReKeep เพื่อช่วยให้การสื่อสารและการทา
ตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แต่ละเรื่องตอบโจทย์คนดูและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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MAJOR SUPER APPLICATION
Major 5.0 ประกอบด้ ว ย Super Application, AI and Machine
Learning, และ Big Data และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Super
Application ซึ่งเป็นระบบ Mobile Application ให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามาก
ขึ้น ตั้งแต่การปรับดีไซน์ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ทาให้ลูกค้าสามารถซื้อตั๋ว
ภาพยนตร์ผ่านทาง Application ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI และ Machine Learning เข้ามามีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์การใช้งานเพื่อจัดทาสถิติ ของลูกค้า รวมถึงจัดระบบวิเคราะห์ และ
นาเสนอให้กับลูกค้า โดยระบบจะมีขั้นตอนการ Learning เพิ่มเข้ามา ไม่เพียง
เท่านั้น เมเจอร์ยังพัฒนาระบบ Online Payment เพื่ อผลักดันให้ มีการใช้งาน Payment ในรูปแบบ Cashless โดยจับมื อ
ร่วมกับ partner เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาในการซื้อตั๋ว จองตั๋ว ผ่านระบบออนไลน์ โดยคานึงถึงความปลอดภัย ของข้อมูล
ลูกค้า เป็นหลัก และมีการนาเข้าข้อมูลจากระบบ รวบรวมเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลของผู้บริโภค
จากการเปิดตัว Super Application ตั้งแต่ปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการซือ้ ตั๋วหนังผ่าน Application จาก 2.5 ล้านใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 – 8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ
20 ในปี 2563 โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนการซื้อตั๋วหนังผ่านตู้ Kiosk : เคาน์เตอร์ : แอพพลิเคชั่น จากเดิม 71:21:8 เป็น 75:5:20
และตั้งเป้ามีอัตราการเติบโตของยอดการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์แตะ 80% ภายในปี 2567

การปรับปรุงระบบภายในของบริษทั Paperless Office
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบจัดการเอกสารภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ระบบการอนุมัติเอกสาร ระบบการ
จัดการเอกสารออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อแนวคิดออฟฟิศยุคใหม่ ที่เป็นสังคมไร้กระดาษ ซึ่งไม่
เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษเท่านั้น หากแต่ยังช่วยลดระยะเวลาในการทางาน ลด
ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ตอบโจทย์แนวทางในการทางานรูปแบบใหม่กับบุคลากรชาวเมเจอร์ในช่วงการระบาดของโรค
โควิด 19
E-Memo ระบบอนุมตั เิ อกสารออนไลน์ ทาให้สามารถสร้าง อนุมัติเอกสารได้ทุกที่ทุก
เวลา ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทาให้ทุกการอนุมัติรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
E-Staff สาหรับใช้สิทธิ ดูภาพยนตร์ โยนโบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ และเล่นไอซ์สเก็ต
E-Claim สาหรับการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ
เงินช่วยเหลือต่างๆ
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Smart Air Control (Green Cinema Project)
อีกหนึ่งในนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ของบริษัทฯ ในปี 2563
ได้แก่ การพัฒนาการวางระบบ Smart Air Control ซึ่งเป็นระบบการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงภาพยนตร์ผา่ น Smart Phone และระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยตั้งค่ามาตรฐานตามโครงสร้างของแต่ละโรง
ภาพยนตร์ โดยเมเจอร์ ได้ร่วมมือกับ SCG ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้
โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และวางแผนสาหรับสาขา
ทดลอง โครงการ Green Cinema – Smart Air Control

ทั้งนี้ การพัฒนาและนานวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงการให้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นในปี 2563 มีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 จากช่องทางการซื้อตั๋วทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสามารถเพิ่มช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วกว่า 3
แสนใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 33,000 บาท รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์กรในการศึกษานวัตกรรมสาหรับ
โครงการ Green Cinema ในการพัฒนาปรับปรุงโรงภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2564
บริษัทมีแผนในการขยายช่องทางการรับชาระโดยอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการ ‘ทดลองรับแลกตัว๋ หนังด้วยสกุลเงินดิจิทัล ’ ซึ่ง
ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ 2 ราย ได้แก่ ซิปแม็กซ์ (Zipmex) แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัว และ แรพิดซ์ (Rapidz) ผู้
ให้บริการระบบบริหารการรับแลกสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายฐานลูกค้า เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้คริปโตฯ จะเป็น
คนรุ่นใหม่และกลุ่มนักลงทุน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply Chain Management)

เป้าหมายปี 2563







ผลการดาเนินการปี 2563







คู่ค้าธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 10%
คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ส าคั ญ ล าดั บ ที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้ รั บ การสื่ อ สาร
จรรยาบรรณ 100%
การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก ตลอดกระบวนการ
ธุรกิจหรือห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ = 0
คู่ค้าธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Suppliers’ Onsite Audit) ด้านความยั่งยืนจานวน 4 ราย คิด
เป็น 7.55%1
คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ส าคั ญ ล าดั บ ที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้ รั บ การสื่ อ สาร
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 100%
ไม่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย น หรื อ การแจ้ งเบาะแสถึ ง กรณี ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก ตลอด
กระบวนการธุรกิจหรือห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

ความท้าทาย
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกาหนดให้มีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ และทันต่อเวลาให้กับลูกค้า รวมทั้งการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างคู่ค้าที่คานึงถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย วัตถุดิบและ
สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
การจัดซื้อของบริษัทฯ ดาเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อและโครงการ ที่ทางานร่วมกับคู่ค้า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณคู่ค้า
ธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าสามารถส่งมอบสินค้าและผลงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมและยกระดับการดาเนินธุรกิจระหว่าง
บริษัทฯ กับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจอันนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การดาเนินงาน
บริษัทฯ มุ่งดาเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติด้านการกากับ
ดูแลที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) ที่บริษัทฯ จัดทาขึ้น โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ที่มุ่งสนับสนุนให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กาหนดให้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มุ่ง
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดาเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน สาหรับการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ บริษัทฯ ได้ดาเนินการพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสาร
ให้คู่ค้ารับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอีกด้วย
1

ในปี 2563 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 (Covid-19) ทางบริษัทคู่ค้าจึงไม่อนุญาตให้บริษัทฯ เข้าไปทา
การตรวจประเมิน
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รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ประจาปี 2563 ( Executive Summary )

ในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี คู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง สิ้ น กว่ า 4,315 ราย โดยแบ่ ง เป็ น คู่ ค้ า ล าดั บ ที่ 1 และ
คู่ค้าที่สาคัญลาดับที่ 1 ซึ่งนิยาม ดังนี้
1.

คู่ค้าธุรกิจลาดับที่ 1 (Tier 1 Suppliers) เป็นคู่ค้าที่จาหน่ายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าธุรกิจ
ลาดับที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 4,315 ราย

2.

คู่ค้าธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) เป็นคู่ค้าผู้จาหน่ายสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ
และเป็นสินค้าเฉพาะที่ไม่สามารถทดแทนจากผูข้ ายรายอื่นได้ หรือมีจานวนผู้ขายน้อยราย หรือคู่ค้าที่มียอดการซื้อขายกับ
บริษัทฯ อยู่ในระดับสูง โดยบริษัทฯ มีคู่ค้าธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1 ตามนิยามดังกล่าว จานวน 53 ราย คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
การซื้อขายมากถึงร้อยละ 84.28
การดาเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

คูค่ า้ ธุรกิจลาดับที่ 1
(Tier-1 Suppliers)
4,315 ราย

คูค่ า้ ธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1
(Critical Tier-1 Suppliers)
53 ราย

การดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนสาหรับคูค่ า้
บริษั ทฯ มุ่งส่ งเสริมให้คู่ค้ าธุร กิจปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณคู่ค้า ธุรกิ จของบริ ษัทฯ (Suppliers Code of Conduct) ที่
ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้าธุรกิจทุกกลุ่ม โดยมีขอบเขตและแนวปฏิบัติสาหรับคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
จริยธรรมธุรกิจ
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อมูลภายใน
 ทรัพย์สินทางปัญญา
 การเปิดเผยข้อมูล
 การทาธุรกรรม
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น




การบริหารจัดการคุณภาพ
การส่งมอบสินค้า และบริการ
การปฏิบัตเิ มื่อเกิดข้อผิดพลาด

การบริหารจัดการคุณภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
พืน้ ที่ปฏิบตั งิ าน
 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือสถานการณ์ไม่ปกติ
 การติดตามผลการดาเนินงาน





การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
การติดตามผลการดาเนินงาน

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนระหว่างคูค่ า้
 แนวทางปฏิบัติสาหรับคู่ค้า
(Supplier Code of Practice)
เพื่อกาหนดมาตรฐานในการดาเนิน
ธุรกิจของคู่ค้า





สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
สิทธิเด็ก และการต่อต้านแรงงาน
เด็ก
การไม่เลือกปฏิบัติ และสิทธิ
แรงงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจดังกล่าว ให้แก่คู่ค้าลงนามรับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ค้าที่มี
ความสาคัญหรือมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงมากถึงร้อยละ 84.28

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระบวนการดาเนินงานด้านความยั่งยืนสาหรับคู่ค้า ที่สอดคล้องกับบริบทด้านความยั่งยื น
ตลอดจนสื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจกว่า 53 ราย เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการดาเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าในพื้นที่ปฏิบัติงานสาหรับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
1.

คู่ค้าธุรกิจลาดับที่ 1 (Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 ราย จาก
4,315 ราย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่เข้ารับการตรวจประเมิน พิจารณาจากสินค้าที่มีความต้องการซื้อขาย
ณ ขณะนั้น และมีความจาเป็นต้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตสินค้า

2.

จานวนคู่ค้าธุรกิจสาคัญลาดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ที่ได้รับการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 4 ราย จาก 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.55

ห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็นมิตรต่อเด็ก
กรอบจรรยาบรรณคูค่ ้าธุรกิจการค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดแนวปฏิบัติที่ไม่ใช้แรงงานเด็กใน
กระบวนการทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labor) เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้คู่ค้ามีการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก สาหรับปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบหรือได้รับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก ตลอดกระบวนการธุรกิจหรือห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางธุรกิจ และในปี 2564 บริษัท ตั้งเป้าหมายที่จะ
ตรวจสอบและพิสูจน์คู่ค้าว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กในกระบวนการธุรกิจ
ทั้งนี้ ในการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทฯ มีการตรวจประเมินครอบคลุมประเด็น
ความยั่งยืน (Supplier Auditing with ESG Criteria) ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการคุณภาพ สิทธิ
มนุษยชนเด็ก การรับรองมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยของพื้นที่การทางาน ตลอดจนการ
จัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดาเนินการของคู่ค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กระบวนการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืนคู่ค้าธุรกิจ

การสรรหาและ
คัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ ี
ศักยภาพ



บูรณาการแนว
ทางการพัฒนาความ
ยั่งยืนเข้าไปในทุก
ขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกคู่คา้ รายใหม่
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ประเมินความเสีย่ ง



การประเมินความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน
(ESG Risk Assessment)

การพัฒนาศักยภาพ
ของคูค่ า้ ผ่าน
กระบวนการจัดหา
และบริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างยัง่ ยืน


การอบรมคู่คา้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจการ
ใช้และทาแบบ
ประเมินตนเอง

รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ประจาปี 2563 ( Executive Summary )

ประเมินผล
การดาเนินงานด้าน
ความยัง่ ยืนของคูค่ า้



สร้างความผูกพันและ
รักษาความสัมพันธ์
ระยะยาวกับคูค่ า้

 มุ่งสนับสนุนการให้
เข้าตรวจประเมิน
ความรู้ จัดอบรมเพิ่ม
ด้านความยั่งยืนใน
พื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ ทักษะ และการพัฒนา
ค้า
(Suppliers ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
'Onsite Audit)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
(Human Rights)

เป้าหมายปี 2563
ผลการดาเนินการปี 2563




ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น 0 กรณี

ความท้าทาย
การดาเนินธุรกิจอย่างมีรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสาคัญภายใต้บริบทการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก และการบังคับใช้
แรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรควรให้ความสาคัญและดาเนินการตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจของภายในองค์กร เพื่อ
ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
การดาเนินงาน
บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งดาเนินงานด้ านการเคารพสิทธิมนุยชนและการปฏิ บัติด้านแรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้
นโยบายความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่มุ่งส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ที่ปราศจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ
รวมถึงการจ้างงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกาเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา
เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างในองค์กร
เพื่อให้การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกาหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทาหน้าที่ร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อ
การจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานโดยระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การล่วงเกินทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติและการ
ให้โอกาสเท่าเทียมกัน ไว้ในข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ของบริษัท และมีการอบรมสื่อสารประเด็นดังกล่าวผ่านหลักสูตรออนไลน์ ทางระบบ E-learning Web หรือ mpassionlearning.com เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง
ประกาศนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลและนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้
มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานสาหรับการคุ้มครองข้อมูล่วนบุคคลของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้
ดาเนินการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย สร้างระบบรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
สร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ได้แก่ โครงการจัดสรรพื้นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลสาหรับผู้พิการ และโครงการนวดผ่อนคลาย
Office Syndrome โดยผู้พิการ โดยมีมลู ค่าการดาเนินงานรวมมากกว่า 3.53 ล้านบาทต่อปี

การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
โครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผทู้ ุพพลภาพ
โครงการจัดสรรพืน้ ทีข่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสาหรับผูพ้ กิ าร
เมเจอร์ กรุ้ป ส่งเสริมอาชีพโดยจัดสรรพื้นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้พิการ จานวน
13 คน ดังนี้
เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย จานวน 6 คน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต จานวน 4 คน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า จานวน 1 คน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท จานวน 2 คน
คิดเป็นมูลค่าการดาเนินงาน 180,000 บาทต่อคนต่อปี
รวมทั้งสิ้น 2,340,000 บาทต่อปี

โครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome โดยผูพ้ กิ าร
เมเจอร์ กรุ้ป จัดให้มีโครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome สาหรับเพื่อนพนักงาน โดยมีมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ในปี 2563 ได้จัดจ้างผู้พิการ จานวนทั้งสิน้ 10 คน ส่งเสริมให้มีรายได้และอาชีพ ใน
ขณะเดียวกัน เป็นการให้บริการสาหรับพนักงานเมเจอร์ กรุ้ป ในการนวดผ่อนคลายลดปัญหาโรค Office Syndrome
คิดเป็นมูลค่าการดาเนินงาน 9,930 บาทต่อคนต่อเดือน
รวมทั้งสิ้น 1,191,600 บาทต่อปี

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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ในการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการทบทวนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขและลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการเยียวยาที่
เหมาะสม ภายใต้กรอบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทที่มุ่งเน้นการเคารพในสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ
อย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกด
ขี่ข่มเหง ในทุกรูปแบบ การจ้างงานที่เป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทาใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่เพียงแต่การดาเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุน
การดาเนินงานดังกล่าวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและ
ผู้รับเหมา ชุมชนและสังคม และลูกค้า ภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและ
หลักการชี้แนะว่าด้วยการดาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) โดยในปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ ป ได้ มี ก ารเตรี ย มการเพื่ อ ตรวจสอบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า ง
รอบด้าน อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการติดตามตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน พบว่า ในปี 256 3 ไม่มีเหตุการณ์
ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
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การมีสว่ นร่วมของชุมชนและสังคม
(Community Engagement)

เป้าหมายปี 2563



ผลการดาเนินการปี 2563




โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ อย่างน้อย 10 โรงเรียนต่อปี และครบ 77 จังหวัด
ภายในปี 2568
โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในปี 2563 ในพื้นที่ 12 โรงเรียน จานวน 12 ห้อง
โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่
53 จังหวัด 53 โรงเรียน 53 ห้อง

ความท้าทาย
เมเจอร์ กรุ้ป มีมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน นาไปสู่การสร้างผลเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการพัฒนาสังคมเป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

การดาเนินงาน
ที่ผ่านมา เมเจอร์ กรุ้ป มีการดาเนินงานที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนและสังคมรอบโรงภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนเนื่องมาจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม บริษัทจึงมุ่งดาเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เมเจอร์ กรุ้ป จัดตั้ง
คณะทางานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่ในการจัดทานโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนผลักดันในพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้า มีส่วนรวมใน
กิจกรรมด้าน CSR รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานดั งกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการดาเนิน การด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรอบด้าน ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และ
ด้านการศึกษา รวมถึงจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการ
มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้าง
แรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้เยาวชนได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ทั้งนี้
การดาเนินโครงการดังกล่าวในแต่ละปี บริษัทฯ ได้สารวจความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่โรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ เพื่อ
คัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีความต้องการและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียน
และชุมชนในพื้นที่สาหรับปีถัด ๆ ไป นอกจากการดาเนินการเพื่อสังคมในนามมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ แล้ว ในการดาเนินธุรกิจของ
เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ยังมีการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้พิการสาหรับขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริการนวดให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้พิการอีกทางหนึ่งอีกด้วย

ใน ปี 2563 การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ดาเนินการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นมูลค่ากว่า 8.2 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมงบประมาณด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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ใน ปี 2563 การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ดาเนินการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นมูลค่ากว่า 18.6 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมงบประมาณด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

ช่องทางการสนับสนุน
ประเภทโครงการ/กิจกรรม

เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

1.7 ล้านบาท

การบริจาคเพื่อการกุศล

อาสาสมัครพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

4.8 ล้านบาท

18%

(Charitable Donation)
การร่วมลงทุนทางสังคม

80%

(Community Investment)
การบริจาคอื่นๆ เช่น สิ่งของ อาหาร
กิจกรรมเชิงพาณิชย์

0.2 ล้านบาท

2%

(Commercial Initiatives)

ค่าบริหารจัดการ

1.5 ล้านบาท
เมเจอร์ กรุ้ป ดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่าเสมอภายใต้ภารกิจความยั่งยืน รวมถึงการต่อยอด
ความช่วยเหลือสู่สังคมวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นเพื่อเป็นกาลังขับเคลื่อนสังคมต่อไป

การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้

ส่งมอบห้องหนังเพือ่ การเรียนรู้

สานน้าใจ ช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วม
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เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิม้

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทีด่ ้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี และผู้สงู อายุ 60 ปีขึ้นไปได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์
เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี มีเยาวชนเข้าชมภาพยนตร์ในโครงการแล้ว 264,476 คน และมีผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์
แล้ว 47,246 คน
โดยในปี 2563 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเข้าชมภาพยนตร์รวม 15,867 คน และผูส้ ูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชม
ภาพยนตร์รวม 3,602 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่าการดาเนินการ กว่า 1.5 ล้านบาท
ส่งมอบห้องหนังเพือ่ การเรียนรู้

ก้าวสู่ปีที่ 5 กับกิจกรรมการจัดทาและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โดยมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเยาวชน
ที่ด้อย โอกาส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน โดยมีเป้าหมายการดาเนิน การปีละ 10 โรงเรียนใน 10
จังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่สาหรับการเรียนรู้นอกห้อง เรียน ซึ่งมีคณ
ุ ครูเป็นผู้ชี้แนะผ่านภาพ ยนตร์ การ์ตนู และสาร
คดีสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายปีละ 10 โรงเรียนใน 10 จังหวัด ตัง้ แต่ปีที่ 2559-2563 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้
จัดทาและส่งมอบห้องหนังเป็นจานวนทั้งสิ้น 53 โรงเรียน ใน 53 จังหวัด โดยในปี 2563 มีการส่งมอบห้องหนัง
จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่าการดาเนินการทั้งสิ้น 6.6 ล้านบาท
สานน้าใจ ช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วม

กิจกรรมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม จ.สุโขทัย พร้อมให้กาลังใจชาวบ้านชุมชนบางแก้ว
และชุมชนคลองแม่ราพัน จ.สุโขทัย คิดเป็นมูลค่าดาเนินการทั้งสิ้น 92,102 บาท
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โครงการ โลกหมุนด้วยการให้
โครงการ โลกหมุนด้วยการให้ มุ่งสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้าง ซึ่งบริหารงาน
และดาเนินกิจกรรมโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา เพื่อส่งเสริม พัฒนาสังคม ชุมชน และเยาวชน ปัจจุบันมี
พนักงานเข้าร่วมกว่า 20 คน ภายใต้การดาเนินงานของ 2 ชมรม

มูลนิธเิ มเจอร์ แคร์

Green Cinema

ในปี 2563 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และแมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อมเบอร์
เกอร์ และพายจากแมคโดนัลด์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนย่านหลักสี่ โดยได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพซึ่ง
บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในการดารงชีวิตของประชาชน
พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมค
โดนัลด์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ถึงหน้าบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่ บริเวณชุมชนเคหะท่าทราย จานวน 400
ครัวเรือน

จากการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2563 พบว่า ชุมชนและ
สังคมมีการตอบรับที่ดี และมีความพึงพอใจกับการดาเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และต่อยอดการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
(Employee Development and Retention)

เป้าหมายปี 2563







ผลการดาเนินการปี 2563








ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะและการจัดทาแผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
ร้อ ยละ 80 ของพนั ก งานได้ รั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ โดยเฉลี่ ย 24
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ระดับความผูกพันของพนักงานร้อยละ 80
พนักงานที่ได้รับการประเมินสมรรถนะและการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล คิด
เป็นร้อยละ 85
พนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 85
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 49.9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คิดเป็น 2,206,200 บาท
ระดับความผูกพันของพนักงานร้อยละ 75

ความท้าทาย
บุคลากรถือเป็นกาลังสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดูแล พัฒนาศักยภาพ และรับฟังความคิดเห็น
ตลอดจนการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้
การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและทาให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หากยังเป็นการ
ช่วยรักษาและจูงใจให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ อันเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานอีกด้วย
นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังมุ่งเน้นการดูแลพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลัก M Passion พร้อมทั้งให้
ความสาคัญในการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถแข่งขัน
ทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน
M PASSION วัฒนธรรมองค์กร
M Major Iconic Leadership เป็นต้นแบบและตานานของโลก
P
Professionalism
ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน
A
Adaptability
พร้อมปรับเปลีย่ นอยูเ่ สมอ
S
Speed
คล่องแคล่วและรวดเร็ว
S
Service Excellence
เป็นเลิศในบริการ
I
Innovation
สร้างนวัตกรรม
O
Optimism
มองโลกในแง่ดี
N
Network
ประสานเครือข่าย
การดาเนินงาน
เมเจอร์ กรุ้ ป ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ กา รส่ ง เสริ ม พนั ก งา นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ผ่ า น
การอบรมและสัมมนาสาหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งในลักษณะที่ทาพร้อมกับการทางาน (On-the-job training)
และลักษณะอบรมงาน (Functional training) นอกจากนี้ หน่วยงานสรรหาบุคคล ภายใต้แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทา
หน้าที่ในการสรรหาบุคลากร เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างพนักงานที่มีศักยภาพและให้เกิดความหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น เพศ
สัญชาติ หรือเชื้อชาติ ซึ่งการรับบุคคลเข้าทางาน จะพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารการทางานร่วมกันภายในองค์กรเป็น
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หลัก นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายในความต่าง จึงเปิดกว้างให้พนักงานสามารถแต่งกายได้
ตามเพศสภาพ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ให้ความสาคัญ
และคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง
พนักงาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด ถือเป็นความผิดวินัย
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือของพนักงานที่มีศักยภาพและเข้าใจในวัฒนธรรมในองค์กร
เมเจอร์ กรุ้ป จึงกาหนดการประเมินผลการดาเนินงานที่โปร่งใส ปรับแนวทางการดาเนินงานให้เอื้อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงาน รวมถึงการกาหนดโครงการหรือสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจและสะท้อนถึงความใส่ใจต่อพนักงาน

การประเมินผลการดาเนินงานของพนักงาน
ในปี 2563 แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้ระบบการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี (Performance Management System) เพื่อกาหนดตัวชี้วัดในการทางาน (Key Performance Indicator : KPI) และได้เริ่มนา OKRs : Objective
and Key Results เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกาหนดตัววัดผล มาปรับใช้ในหลายๆหน่วยงาน วางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อวัฒนธรรมองค์กร

พนักงานรายเดือนทุกคน (ร้อยละ 100)
เข้ารับการประเมินผลการดาเนินงาน
4 ครั้งต่อปี

วิธกี ารประเมินผลการดาเนินงาน
ประกอบด้วย การเทียบ KPI/OKRs
และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
(วิธี 360 องศา)

การปรับตาแหน่งและเงินเดือน
สอดคล้องตามระดับความสามารถของ
พนักงานและผลการประเมินการ
ดาเนินงาน

โครงการ OKRs Cross function
เมเจอร์ กรุ้ป ปรับวิธีการทางานในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนาโครงการ OKRs Cross
function มาจัดทาเป็นเวิร์คช้อพ และนาพนักงานตัวแทนของแต่ละแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน มาพัฒนาโครงการ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน สร้างทัศนคติที่ดีให้พนักงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้คดิ ค้นและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในองค์กรด้วยตนเอง
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การพัฒนาบุคลากร
เมเจอร์ กรุ้ป กาหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมสาหรับพนักงานในทุกตาแหน่งและทุกสายงาน ทั้งในลักษณะที่ทา
พร้อมกับการทางาน (On-the-job training) และลักษณะอบรมงาน (Functional training) รวมถึงติดตามผลดาเนินงานด้าน
การฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานของ
พนักงานในช่วงวิกฤติโควิด 19 เมเจอร์ กรุ้ป ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับพนักงานผ่านระบบภายใน
ของบริษัท เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานที่บริษัทมากที่สุด แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปีที่ผา่ นมา บริษัทจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์สาหรับการใช้งานโปรแกรม LARK , Online Learning ภาษาจีนเบื้องต้น, รูไ้ ว้...ไม่ละเมิด กับ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด
ปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารปนเปื้อน และปฏิบตั ิได้ถูกต้องในทุกขั้นตอนตาม
มาตรฐานข้อบังคับ “กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” ตามที่กรมอนามัย
กาหนด จึงกาหนดให้พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกด้วย
แผนการพัฒนาบุคลากร
(Career Development Program)

เมเจอร์ กรุ้ป มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนิน การ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าในใน
รายละเอียดการทางานขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้กาหนด
กลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากร
รวมถึงโครงการรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพให้อยู่ร่วมกับองค์กรในระยะยาว อาทิเช่น โครงการพัฒนา
ภาวะผู้นา, โครงการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ, โครงการพัฒนา
พนักงานประสิทธิภาพสูง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
เข้าใจและมีพฤติกรรมการทางานที่สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร
ผลการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2563

อบรมภายใน

อบรมภายนอก

Functional Skill

Soft Skill/
Leadership Skill

ผูบ้ ริหาร

พนักงาน

124 หลักสูตร

30 หลักสูตร

12 หลักสูตร

11 หลักสูตร

เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

116,450 ชั่วโมง

2,880 ชั่วโมง

202 ชั่วโมง

198 ชั่วโมง

2,206,200 บาท

2,530 คน

788 คน

15 คน

22 คน

อบรมภายในรวม

154 หลักสูตร อบรมภายนอกรวม
119,330 ชั่วโมง/
3,318 คน

ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม

23 หลักสูตร
400 ชั่วโมง/
37 คน
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การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงาน
โครงการ การทางานจากทีบ่ ้าน (Work from Home)

เมเจอร์ กรุ้ป ปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการทางานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป
บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 จึงจัดทาโครงการ การทางานจากที่บ้าน (Work from Home) บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญถึงประสิท
ทางานที่ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นในสานักงานเท่านั้น รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เหมาะสมแก่การทางานสาหรับแต่ละตัวบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงก
พนักงานสามารถทางานจากนอกสานักงานได้ ซึ่งคาดว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการทางานและลดการใช้พลังงานในสานักงาน รวมถึงลดการปล่อย
กระจกและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ทาการสารวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องต่างๆ และนาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อ
พนักงานทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการสหกิจศึกษา/โครงการทวิภาคึ

ก้าวสู่ปีที่ 6 กับโครงการสหกิจศึกษา กลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเมเจอร์ กรุ้ป สนับสนุนเรื่อง
และการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในชีวิตการทางานให้กับนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พัฒนาคุณภาพและมาตร
การศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการทางานยุคใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายสหกิจศึกษา สร้างแรงบันด
นักศึกษาที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการพันธมิตรให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานให
ด้วย
ในปี 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 159 คน โดยแบ่งเป็นสหกิจศึกษา 129 คน และทวิภาคี 30 คน ซึ่งลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
การจ้างงานได้ 1.40 ล้านบาท

60

รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน ประจาปี 2563 ( Executive Summary )

ปีทผี่ ่านมา
ทธิภาพการ
กาหนดให้
ยก๊าซเรือน

อง เพื่อให้

งการฝึกงาน
รฐานการจัด
ดาลใจให้กับ
ห้กับองค์กร
ในส่วนของ
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โครงการ Major Health Care เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความสนใจและให้ความสาคัญกับการออกกาลังกายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ
คาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี ในปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ จึงเลื่อการจัด
กิจกรรม Major Health Care ออกไป ทาให้ในปี 2563 มีการจัดกิจกรรมเพียง 1 ครั้งในเดือน มกราคม และมีพนักงานเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 8 คน
รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ Major Health Care ประกอบด้วยคลาสออกกาลังกลายประเภทต่างๆ เช่น Code Abs,
Body Pump, Body Combat, Yoga Basic, Cardio Sculpt, RPM (ปั่นจักรยาน), Zumbaเป็นต้น

โครงการ Happy Relax นวดผ่อ นคลาย Office Syndrome เพื่อ เป็ นการลด
ปัญหาเรื่อง Office Syndrome ของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการจ้างผู้พิการในสถานประกอบการ ทางบริษัทฯ
จึงได้จัดกิจกรรมนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี
2563 เป็นต้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสานักงานใหญ่เข้ามาใช้
บริการ ให้บริการตั้งแต่ 09:00 – 16:40 น. จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยของจานวนพนักงานที่เข้าใช้บริการ 250 คนต่อเดือน และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ โดยพนักงานรู้สึกพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90
ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ MAJOR Virtual Run 2020 : อยู่ที่ไหนก็วงิ่ ได้ เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ดูแล
สุขภาพอนามัยของตัวเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และตอบรับวิถีการทางานแบบ New Normal
โครงการการทางานจากบ้าน (Work from Home) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 คน ชาย 59 คน และ
หญิง 19 คน

6 รายงานการพั
62
รายงานการพัฒฒนาความยั
นาความยัง่ ยืง่ ยืนนประจ
ประจาปีาปี2563
2563( (Executive
ExecutiveSummary
Summary) )

ในกา ร พั ฒ น า ศั กย ภ า พ พนั ก ง า นนั้ น บ ริ ษั ท ฯ ไ ม่ เ พี ย งแ ต่ จ ะ ใ ห้ ค วา ม ส า คั ญ กั บ กา ร ฝึ กอบ ร ม แ ล ะ
การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากแต่ยังมีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม อาทิ การ
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ การพิจารณาผลงานและวัดผลการทางานด้วยความเป็นธรรม
ตลอดจนจัดให้มีการประเมินการทางานของพนักงาน เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดอบรมหรือ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน อีกทั้งยังมีการประเมินผลความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริษัทฯ และสื่อสารผลการประเมินความผูกพันของพนักงานผ่านช่องทางอีเมลให้แก่พนักงานอีกด้วย

จากผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน พบว่า ในปี 2563 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริษัทฯ โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งต่ากว่าในปี 2561 ซึ่งมีผลการประเมินที่ร้อยละ 80 และเป็นปีที่ได้รับรางวัล The Best
Employers โดยหัวข้อหลักที่ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ น้อย คือ หัวข้อผลตอบแทน และสวัสดิการ และคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการสาหรับพนักงาน

78%
76%

งานที่ได้รับมอบหมาย
การบริหารจัดการในองค์กร

79% หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
72%

คุณภาพชีวิต
72%

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
75%

โอกาสเติบโตในสายอาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมการทางานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้
อย่างเต็มที่ และการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตไปพร้อมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
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สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทางาน
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
(Employee Development and Retention)

เป้าหมายปี 2563




ผลการดาเนินการปี 2563






อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต เป็นศูนย์
อัตราการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 6 ราย
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 0 ราย
การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ 0 ราย

ความท้าทาย
เมเจอร์ กรุ้ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการดาเนินงานด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนโดยรอบ ตลอดจนการ
ป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการทางานของพนักงาน ซึ่งไม่เพียงจะเอื้อประโยชน์ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผล หากแต่ยังเป็น
การสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน รวมทั้งแนวทางและวิธีการดาเนินงานด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและองค์กรคู่ค้า
การดาเนินงาน
เมเจอร์ กรุ้ป ประกอบธุรกิจตั้งอยู่บนความปลอดภัยในการทางานอยู่เสมอ บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการบริหารด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคงอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ซึ่ งครอบคลุ มการปฏิบัติ ตามกฎหมายและภาระผูก พันที่เ กี่ยวข้ องด้า นความปลอดภัย การให้ค วามส าคัญกั บการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน การป้องกันความสูญเสียและเจ็บป่วยของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการนานโยบายความ
ปลอดภั ย ความมั่ น คง อาชี ว อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั ง งาน ไปเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นองค์ ก รคู่ ค้ า เพื่ อ มุ่ ง มั่ น สู่
สังคมสีเขียว
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจากการทางานหรือความไม่ปลอดภัยใน
การทางาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการจริง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานของสถานประกอบกิจการอีกด้วย

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมเจอร์ กรุ้ป แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของ
พนักงานทุกคน ครอบคลุมความปลอดภัยในอาคารสานักงาน ซึ่งเป็นคณะทางานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายในสถานประกอบการ
และคณะกรรมการสวัสดิการ ซึง่ รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของ
พนักงานร่วมกับฝ่ายที่เกีย่ วข้อง ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุด จะร่วมกาหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อ
พนักงาน คู่ค้า และให้การเยียวยา และช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ประสบ
อุบัติเหตุจากการทางาน รวมถึงทาหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งกาหนดนโยบายต่างๆในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ ได้มีการกาหนดแนวทางการทางานจากที่บ้าน (Work from Home) และจัดทาการประเมิน
ความเสีย่ งออนไลน์ ด้านความปลอดภัยของพนักงาน และคู่คา้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ของพนักงาน
และคู่ค้า รวมถึงผู้มสี ่วนได้เสียที่เกีย่ วข้อง
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แนวทางการดาเนินงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมเจอร์ กรุ้ป กาหนดความรับผิดชอบการดาเนินงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัย
ความมั่นคง อาชีวอนามัย และพลังงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมาย
และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องด้าน

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนและกระบวนการทางาน

ป้องกันความสูญเสีย
และการเจ็บป่วย

สนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ
จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา
ถึงความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมนโยบายฯ ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในองค์กรคู่ค้า

ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย

จัดสรรและใช้ทรัพยากร
และสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัยในอาคารสานักงาน
เมเจอร์ กรุ้ป กาหนดให้แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารสานักงาน (Shopping Mall) เป็นผู้รับผิดชอบด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในอาคารสานักงาน นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ในการกาหนดสวัสดิการของพนักงาน และจัดให้มีกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

กากับดูแลงานด้านความปลอดภัย
ระดับองค์กรร่วมกับหน่วยธุรกิจอืน่ ๆ

กาหนดสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ประสานงานและสื่อสารข้อมูลการ
จัดการด้านความปลอดภัย

จัดฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย อาทิ การซ้อม
สนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์
อพยพหนีไฟประจำปี
ระหว่างพนักงานประจำสานักงานใหญ่ และ
พนักงานสาขา
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การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมเจอร์ กรุ้ป จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และบริษัทคู่ค้าทุกคนก่อนเริ่มทางาน
อีกทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระงับอัคคีภัยที่จาเป็นสาหรับพนักงาน และ
บริษัทคู่ค้า ให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน หรือตรงตามประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยบริษัทจัดทา
แผนการฝึกอบรม การดาเนินการตามแผน ประเมินผล ตลอดจนบันทึกและจัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยความปลอดภัย
แผนการดาเนินงานในอนาคต
เมเจอร์ กรุ้ป มีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยนสถานประกอบการ
โดยกาหนดแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564-2573 ดังนี้
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความตระหนักให้แก่พนักงาน
 ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก และจัดกลุม
่ การบริหารความปลอดภัย โดยพิจารณาความสาคัญของ
โครงการ
 สนับสนุนการสร้างวินัยในการปฏิบัติงานแก่ พนักงาน กลุ่มบริษัทฯ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทีส
่ าคัญ

การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
โครงการอบรมภาคปฏิบตั กิ ารพัฒนามาตรฐานผูป้ ระกอบอาหาร

เมเจอร์ กรุ้ป ร่วมกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด จัดการอบรมด้านหลักการและมาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหารในสถาประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สมั ผัสอาหาร และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับผู้
สัมผัสอาหาร จานวนรวม 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและฝึกปฏิบัตเิ พื่อนาไปใช้ใน
การทางานโดยเฉพาะด้านการประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
ปนเปื้อนและปฏิบัตไิ ด้ถูกต้องในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานข้อบังคับ
“กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ.2561” ตามที่กรมอนามัยกาหนด สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
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การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจาปี
เมเจอร์ กรุ้ป จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจาปีสาหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในอาคารสานักงาน รวมถึงวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งใน
ปี 2563 ได้มีผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นจานวนทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ข้อ 30 และสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้กระบวนการอาชีวอนามัยเชิงรุก ผ่านการประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการบันทึกการเดินทางในสถานที่เสี่ยงออนไลน์ รวมทั้งเฝ้า
ระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสม่าเสมอ เช่น การตรวจวัดแสง เสียง อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพดูแล
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนาแก่พนักงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านชีวอนามัย และเรื่องปัญหาการ
เจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพพนักงาน ดังนี้

ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน

ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจาปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอา
ชีวอนามัย หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะต้องเข้าพบแพทย์และรับคาแนะนาในด้านการดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามความเสี่ยงของกลุ่มอายุ

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน
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ในปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ป ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของพนักงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บอย่างรุนแรงบนท้องถนนของพนักงาน เมเจอร์ กรุ้ป ได้ลงทุนร่วมกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB) สานักงานใหญ่ ในการสร้างสะพานลอยเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สถานีรัชโยธิน เพื่ออานวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้กับพนักงานในเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการสวมหมวกกันน็อค การคาดเข็มขัด นิรภัย และการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก ำหนด
รวมถึง การงดใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทาการบันทึกข้อมูลสถิติ เพื่อพิจารณาดูและควบคุมความปลอดภัย
ของพนักงาน
ในปี 2563 ไม่มีการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด

เมเจอร์ กรุ้ป วัดผลการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตามแนวปฏิบัติการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถิตดิ า้ นสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทางาน ในปี 2563

ประจาปี

จานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน

จานวนอุบตั เิ หตุทงั้ หมด

25631

6

7

2562

11

168

2561

12

138

1

เนื่องจากโรงภาพยนตร์ปิดทาการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และบริษัทฯ บริหรจัดการในส่วนของ
โครงการ Work From Home ทาให้ตัวเลขการบาดเจ็บลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการทางานถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
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การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
(Environment Management)

เป้าหมายปี 2563





ผลการดาเนินการปี 2563






สัดส่วนการใช้น้าเมื่อเทียบกับจานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562)
ใช้ถุงกระดาษได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2563
สัดส่วนการใช้น้าเมื่อเทียบกับจานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ ลดลงร้อยละ 48.3 (เทียบ
กับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562)
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารและหลอดเป็นวัสดุย่อยสลายได้ 100%
ใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกย่อยสลายได้ร้อยละ 100

ความท้าทาย
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มการขาดแคลนแหล่งน้าและพลังงาน การ
เพิ่มขึ้นของขยะและของเสีย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กาลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการขององค์กรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึง
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การดาเนินงาน
ไม่เพียงแต่จะดาเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ส่วนในการสนับสนุนการให้ความรูแ้ ละจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสานึกให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
เมเจอร์ กรุ้ป พัฒนาธุรกิจและหน่วยงานในเครือให้เป็นธุรกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การดาเนินธุรกิจที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มคิดพัฒนาโครงการจนไปถึง
การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้กับพนักงานทุกระดับเดิมความตระหนักรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมทีโ่ ดดเด่น มีดังนี้
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การบริหารจัดการน้า (Water Management)
เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าให้สูงสุด พร้อมทั้งป้องกันความ
เสี่ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้า ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าทรัพยากรน้า จะไม่ใช่ทรัพยากร
หลักที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์ของบริษัท ฯ อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินกิจการและการให้บริการผู้บริโภค
ทรัพยากรน้ามีความจาเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริการ อาทิ ในส่วนงานรักษาความสะอาด และระบบสาธารณูปโภค
ทาให้บริษัทฯ มีความตระหนักถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยผลการดาเนินการในปี 2563 พบว่า การใช้น้า
สาหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand - alone มีการใช้น้าเฉลี่ย 0.07 ลูกบาศก์เมตรต่อผู้เข้าชมภาพยนตร์ หรือลดลงร้อยละ
41.67 เทียบจากค่าเฉลี่ยการใช้น้าต่อผู้เข้าชมภาพยนตร์ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) ซึ่งกล่าวได้ว่าการดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายร้อยละ 20 ในปี 2563
เป้าหมาย : 0.096
ผลการดาเนินการด้านการใช้น้า

0.537

0.365
0.17

ปี 2560-2563

2560

0.381
0.10

2561

0.284
0.09

2562

0.07

2563

ปริมาณการใช้น้า (หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)
อัตรการใช้น้า (หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อคน)

การจัดการของเสีย
ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งหนึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการดาเนินกิจกรรมและการให้บริการของเมเจอร์
กรุ้ป บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการดาเนินโครงการลดขยะ อาทิ การจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่โรงภาพยนตร์ และใน
สานักงาน นอกจากนี้ ยังปลูกฝังแนวคิดในการจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นที่ต้นกาเนิด โดยมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนและลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีลักษณะใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับ
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการจัดการขยะในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย โดย เมเจอร์ กรุ้ป มีการดาเนินการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ชื่อโครงการ Green Cinema โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ Green Cinema การคัดแยกขยะ ตลอดจนการดาเนินการเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้เป็นถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้
และถุงกระดาษทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเดิม
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เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการดาเนินงานสีเขียว (Green Platform) โดย
ประกอบด้วยการดาเนินงานที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน การนาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ ทั้งในส่วนของ Smart Ticket ลดการใช้ตั๋วหนังแบบกระดาษ, การใช้ถ้วยกระดาษ ทดแทนถ้วยไส้กรอกแบบพลาสติก , หลอด
BIO แทนการใช้หลอดพลาสติก , งดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า , ถังแยกขยะ Recycle และการใช้พลังงานทางเลือก
Solar Rooftop ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวีย น (Circle Economy) ที่ผสาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการ
ดาเนินงานภายในองค์กร (Corporate Boundaries) กระบวนการทางธุรกิจ (Operational Boundaries) ไปจนถึงสินค้าและ
บริการ (Product and Service)

การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ซ์ กรุ้ป ร่วมกับบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จากัด โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดดูดน้าที่ผลิตจากน้าอ้อย
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 เดือนในสภาวะที่เหมาะสม และไร้สารก่อมะเร็ง โดยเริ่มใช้สาหรับ 5 สาขานาร่อง ได้แก่
เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ซ์ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท -เอกมัย รังสิต ปิ่นเกล้า และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ซึ่งได้ดาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้ดาเนินการเปลี่ย นหลอดดูดน้าที่ย่อยสลายได้สาหรับทุก สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดวางถัง
ขยะแยกประเภทในพื้นที่บริการในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการกาจัดขยะ
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การเปลีย่ นใช้ถงุ กระดาษทดแทนถุงพลาสติกย่อยสลาย
ในปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ป ดาเนินการเปลี่ยนการใช้ถุง Biodegradable
Plastic (ถุง BIO) เป็นการใช้ถุงกระดาษ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ซึ่งในปีที่
ผ่านมา มีปริมาณการใช้ถุงกระดาษไปมากกว่า 463,000 ถุง ทั้งนี้ สามารถช่วยลด
ต้นทุนการใช้ถุงได้ถึง 69,525 บาท ที่มีการเปลี่ยนจากถุงพลาสติกประเภทเดิมเป็นถุง
กระดาษ

การสร้างพันธมิตรดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้วย เมเจอร์ กรุ้ป เป็นธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการสร้างขยะพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ จึงมี
ความตระหนักต่อวิธีการกาจัด การคัดแยกขยะ และการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า โดยนาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ และได้รับความสาเร็จ อาทิเช่น โครงการแปรสภาพ
ขยะขวดพลาสติก ที่ถูก ทิ้งขว้างมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า โดยได้ร่วมมือกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากั ด (มหาชน) พันธมิตร
หลักของเครือข่าย LESS PLASTIC THAILAND ซึ่งทางเมเจอร์ กรุ้ป ได้ส่งมอบขวดเพ็ทจานวน 190 กิโลกรัม เป็นจานวนขวดทั้งสิ้น
11,176 ขวด เพื่อนาไปผลิดเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกั นส่วนบุคคล (PPE) ให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา”
ซึ่งสามารถนาไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ถึง 620 ชุด

อีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสาเร็จในการร่วมมือภายในองค์กร จากการรณรงค์
แยกประเภทขยะสู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ
โดยได้นาขวดน้าดื่มพลาสติก
ประเภทขวด PET จากการแยกประเภทขยะและการร่วมบริจาคของพนักงาน นาไปบริจาค
ให้กับวัดจากแพง จ.สมุทรปราการ เป็นจานวน 10,500 ขวด เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
ขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ ซึ่งสามารถนาไปผลิตเป็นชุดไตรจีวรได้จานวน 175 ชุดไตรจีวร

ทั้งนี้ การร่วมมือในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท รวบรวมขยะที่ไม่ใช้แล้วจานวน 380 กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ประมาณ 1.306 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทีย บเท่า
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ผลการดาเนินงานด้านการลดของเสียปี 2560 - 2563
เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นในการลดการก่อให้เกิดของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผลักดันการมาตรการการบริหารจัดการ
ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงกระบวนการภายใน
องค์กร เพื่อลดของเสีย ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน และน้า โดยศึกษาการนากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด
การดาเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
เมเจอร์ กรุ้ป ส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการกำจัดของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ผา่ นกระบวนการ ลด
การใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยน กระบวนการในการจัดการของเสียให้ นากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลด
การกำจัดของเสียโดยเผาทำลายทิ้ง
ผลการดาเนินการด้านการลดของ
เสีย ปี 2560-2563

4,541

4,687

4,541
1.44

2560

3,678
1.21

2561

1.14

2562

0.87

2563

ปริมาณของเสีย (หน่วย : ตัน)
อัตรการกาเนิดของเสีย (หน่วย : กิโลกรัมต่อคน)

ทั้งนี้ ในภาพรวมของปริมาณการเกิดขยะปี 2563 พบว่า ปริมาณการเกิดขยะลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่ง
สอดคล้องกับจานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ และจานวนลูก ค้าผู้มารับบริการในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ปริมาณการเกิ ดขยะต่อจานวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
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การจัดการพลังงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Energy Management and Climate Change)

เป้าหมายปี 2563




ผลการดาเนินการปี 2563




ลดการใช้พลังงานลง เทียบกับการใช้พลังงานปีฐาน (ปี 2559)
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เทียบกับการใช้พลังงานปีฐาน (ปี 2559)
ลดปริมาณการใช้พลังงานร้อยละ 31.66 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559)
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 16,371.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งลดลงจากปีฐาน ในปี 2559 ไปร้อยละ 15.10

ความท้าทาย
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น เมเจอร์ กรุ้ป จึง
ตระหนักและมีแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อดาเนินงานจัดการต่างๆ ที่สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวตามนโยบายขององค์กร อาทิเช่น การใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น

การดาเนินงาน
เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นดาเนินการจัดการพลังงานเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทางานด้าน Energy Saving ในปี 2562
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึงจัดให้มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการเปลีย่ นหลอดมาใช้หลอดไฟ LED ภายใน
อาคารของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟไปทั้งสิ้น 6,326 หลอด อีกทั้งยังมีการกาหนด KPI เพื่อควบคุม
การใช้พลังงานในแต่ละปี ตลอดจนการกาหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง เมื่อเทียบจากปีฐาน 2559 ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าไปทั้งสิ้น 38,500 MW โดยผลการดาเนินการในปี 2563 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 26,312 MW ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
ผลการดาเนินการด้านการลดการใช้พลังงานปี 2559 - 2563

ล้านวัตต์-ชัว่ โมง

เป้าหมาย : 38,500 ล้านวัตต์ต่อชั่วโมง
38,500

36,734

36,794

37,682
26,312

2559

2560

2561

2562

2563

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)

77

ประสิทธิผลการดาเนินงาน
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไม่เพียงแต่การดาเนินการด้านการใช้พลังงานเท่านั้น เมเจอร์ กรุ้ป ยังให้ความสาคัญกับการจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย โดยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ หลัก ดังนี้


การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) มีแหล่งที่มาจากเครื่องปั่นไฟ (Generator) และเครื่องสูบ
น้าดับเพลิง (Fire pump) ที่ใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลง โดยจากผลการดาเนินการทีผ่ ่านมา พบว่า แนวโน้ม
ของการใช้น้ามันเชื้อเพลงดังกล่าวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นผลมาจากการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจาปี (Preventive Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากแต่ยังเป็นผลมาจากการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดระยะเวลาและ
จานวนไฟฟ้าดับ ซึ่งทาให้เครื่องปัน่ ไฟทางาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดูแลเรื่องการ
จ่ายไฟ ตลอดจนการดาเนินการดูแลพื้นที่โดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดความเสีย่ งจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็น
ต้น โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการนาสายไฟลงดิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย



การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) มาจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้ในการดาเนิน
กิจการ โดยพบว่าการใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่ซื้อมานั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลประกอบการที่เพิม่ สูงขึ้นเนื่องจากรอบฉายที่มากขึ้น และลดลงในปี 2563 สืบเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 ที่โรงภาพยนตร์ถูกสั่งปิด เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม เมเจอร์ กรุป้ ยังคง
เล็งเห็นถึงความสาคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานผ่านกิจกรรม โดยมีโครงการที่สาคัญ ได้แก่
โครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สาหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand – alone
ทั้ง 3 สาขา เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย

สาหรับเป้าหมายระยะสั้นปี 2563 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯมี
ความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปลดปล่อยรวมไม่เกินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 ซึ่งเป็นปีฐาน
(19,282.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ บรรลุผลสาเร็จในการดาเนินการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป 16,371.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลง
จากปีฐาน ในปี 2559 ไปร้อยละ 15.10
นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้กาหนดเป้าหมายระยะยาว 2564-2569 สาหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลง 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว
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การดาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563
การติดตัง้ แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โรงภาพยนตร์
เนื่องจากความแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่สูงขึ้น ประกอบกับการความมุ่งมั่นในการดาเนินกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เมเจอร์ กรุป้ จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี
แผนการดาเนินการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สาหรับโรงภาพยนตร์ 3 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขารังสิต และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ซึ่งโครงการทั้งหมดเริ่ม
ดาเนินการติดตั้งในปี 2562 โดยจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 และคาดว่าแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีกาลัง
การผลิตรวมมากกว่า 1.6 MW ต่อปี
สาขา

กาลังการผลิต

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี)

เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์

(kWp)
368.5

15

สาขารัชโยธิน
เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์

804

8

สาขารังสิต
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์

429

10

สาขางามวงศ์วาน-แคราย
จากกาลังการผลิตดังกล่าว เมเจอร์ กรุ้ป มีแนวโน้มที่จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้สูงสุดถึง 1,088
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปลี ะกว่า 1.3 ล้านบาท
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ผลการดาเนินการจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2559 – 2563
เมเจอร์ กรุ้ป ดาเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของเมเจอร์ กรุ้ป ปี 2563
ในปี 2563 เมเจอร์ กรุ้ป มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ 15,219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 2)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2559

2560

2561

2562

2563

32.88

29.57

22.16

21.84

18.13

19,249.62 18,366.63 18,396.63 18,840.62 15,201.29

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง 4,048.33 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบกับปีฐาน (ปี 2559)
คิดเป็นร้อยละ 21%
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จานวน 1,006 ต้น

รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
2559

2560

2561

2562

19,282.49 18,396.20 18418.79 18,862.46 15,219.42
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2559

2560

2561

2562

2563

ฝ่าวิกฤตโควิด 19
ปี 2563 ทัวโลกได้เผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 (Covid 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภาค
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศใช้มาตรการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคู่กับการกากับดูแลการประเมินความเสีย่ งจาก
ภาวะโรคระบาด ซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางบริหารจัดการ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ที่สอคล้องกับกรอบการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) และแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพอนามัยของพนักงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้า รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดาเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น ZERO COVID CASE พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน

หลักการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด 19
สร้างการตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19
พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
กาหนดเป้าหมาย
กาหนดเป้าหมายหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อภายในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมทีแ่ ข็งแกร่งในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมในการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์โรค
ระบาด
ระบบการจัดการด้านเทคโนโลยี และองค์ความรูท้ เี่ ข้มแข็ง
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและ
การบริหารจัดการที่รวดเร็ว และเหมาะสมทันตามสถานการณ์
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ดัชนีตวั ชีว้ ดั GRI
GRI Standards

Disclosure

GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
Strategy
102-14
Ethics and integrity
102-16
Governance
102-18
Stakeholder engagement
102-40
102-42
102-43
102-44

Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other
workers
Supply chain
Significant changes to the organization
and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations

Page/Link/Comment

12
14
1
15
5,12
15
15, Performance Data
Performance Data

43-46
There was no significant change regarding the organization’s size, structure, ownership, or supply
chain in 2020
73-74
Sustainable Development Goals
-

Statement from senior decision-maker

3-4

Values, principles, standards, and norms
of behaviour

12

Governance structure

19

List of stakeholder groups
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

9-10
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GRI Standards
Reporting practice
102-45
102-46

102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
External assurance
102-56

Topic-Specific Disclosures
GRI Standards

Disclosure

Entities included in the consolidated
17
financial statements
Defining report content and topic Bound5-6
aries
List of material topics
5
Restatements of information
There was no significant change.
Changes in reporting
There was no significant change.
Reporting period
5
Date of most recent report
5
Reporting cycle
Yearly
Contact point for questions regarding the
8
report
Claims of reporting in accordance with
11
the GRI Standards
GRI content index
https://investor.majorcineplex.com/th/sustainabledevelopment/sustainability/gri-content-index
External assurance

Disclosure

Customer Experience
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3

-

Page/Link/Comment
33-37

Evaluation of the management approach

Innovation
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its

86

Page/Link/Comment

103-2

The management approach and its com-

103-3

Evaluation of the management approach
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38-42

GRI Standards

Disclosure

GRI 203: Indirect Economic Impacts
203-2
Significant indirect economic impacts

Page/Link/Comment
40-42

Employee Development and Retention
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 401: Employment 2016
401-1
New employee hires and employee
turnover
GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per
employee

57-59
57-59
57-59
Performance Data

59, Performance Data

Corporate Governance
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

18-19

103-2

The management approach and its components

18-19

103-3

Evaluation of the management approach

18-19

Climate Change
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

77-78

103-2

The management approach and its components

77-78

103-3

Evaluation of the management approach

77-78
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GRI Standards

Disclosure

Page/Link/Comment

GRI 305: Emissions 2016
305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

78-80, Performance Data

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

78-80, Performance Data

305-5

Reduction of GHG emissions

Environmental Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 302: Energy 2016
302-1
Energy consumption within the organization
302-4
Reduction of energy consumption
GRI 303: Water and Effluents 2018
303-3
Water withdrawal
GRI 306: Effluents and Waste 2016
306-2
Waste by type and disposal method
Community Engagement
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
203-1
Infrastructure investments and services
GRI 413: Local Communities
413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and de-
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78-80

71-73

77, Performance Data
77
72, Performance Data
73-75

52-53

52-53

54-55

GRI Standards

Disclosure

Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
103-2

Page/Link/Comment

44-45

The management approach and its com-

103-3
Evaluation of the management approach
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
308-1
New Suppliers that Were Screened Using
Environmental Criteria
GRI 414: Supplier Social Assessment
414-1
New Suppliers that Were Screened Using
Occupational Health and Safety
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
403-9
Work-related injuries
403-10
Work-related ill health
Human Right
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1
Diversity of governance bodies and employees

45-46

45-46

65-66

Performance Data
Performance Data

48-49

Performance Data
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