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1     รำยงำนกำรพฒันำควำมยัง่ยนื ประจ ำป ี2564 ( Executive Summary ) 

รำงวัลโรงภำพยนตรอ์นัดบั 1 ในเมอืงไทย 

รำงวัล No.1 Brand Thailand 2016 – 2021 แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Entertainment Complex 
(Cinema) จำกผลกำรวิจัยแบรนด์ยอดนิยม ท่ีส ำรวจโดย บริษัท 
เคเดนซ์ อินเตอร์เนชันแนล  

รำงวลัแห่งควำมภำคภูมใิจ 

SUPERBRANDS THAILAND 2021 

ได้รับรำงวัลต่อเน่ือง 13 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551- 2564 ตำม
เป้ำหมำยและ นโยบำยของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึง
เป็นผู้น ำในกำรสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำให้     คุณสัมผัสก่อนใคร เพื่อคนรักหนังทุกคนจะ
ได้เต็มอิ่มกับ ประสบกำรณ์บันเทิงเหนือควำมฝัน ตำม
สโลแกน“ร่วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก” หรือ Sharing 
the world’s best entertainment dreams โดยได้รับ
กำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ของซุปเปอร์แบรนด์ 3 ด้ำน คือ 
คุณภำพของแบรนด์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบรนด์กับ
ผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเป็นกำรจัดจำก 
ซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย 

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) รับมอบรำงวัล 
“PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021” โรงภำพยนตร์
อันดับหน่ึง ประเภทสินค้ำและบริกำร กลุ่มกำรท่องเท่ียวและ
สันทนำกำรยอดเยี่ยมแห่งปี ได้รับเกียรติจำก ฯพณฯ นำยชวน หลีก
ภัย ประธำนรัฐสภำและประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เป็นประธำนใน
พิธี จัดขึ้นโดย วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ 
นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 
โดยมีกำรส ำรวจ คัดเลือก และวิจัยตลำด ตำมหลักวิชำกำรจำก
ผู้เชี่ยวชำญ และลงคะแนนโดยผู้บริโภค  



 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     2 

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 

MAJOR รับรำงวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี THAILAND TOP COM-
PANY AWARDS 2021 รำงวัลอันเป็นเครื่องหมำยแห่งควำม
ภำคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจไทยท่ีประสบควำมส ำเร็จในระดับสูงสุด
ของประเทศ ในกลุ่มอุตสำหกรรม บันเทิงและสันทนำกำร จำก
นิตยสำร Business+ ในเครือ บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 
ร่วมกับ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ภำยใต้แนวคิด “ธุรกิจ
อัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนำคต” (Smart Businesses for Fu-
ture Societies)  

หุน้ยัง่ยนื ประจ ำป ี2564 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)  ได้รับคัดเลือกจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ำสู่รำยชือ “หุ้นยั่งยืน ประจ ำปี 
2564” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ท่ีได้รับรำงวัลในหมวดบริษัทกลุ่มบริกำร ซ่ึงสะท้อนถึงกำรด ำเนินธุรกิจใน
ฐำนะบริษัทจดทะเบียน ท่ีมุ่งมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมกรอบแนวคิดกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

Outstanding Brands Awards 2021  

MAJOR รับรำงวัล Outstanding Brands AWARDS 2021 รำงวัลแบรนด์ท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจสูงสุดต่อเน่ือง จำก
เวที “2021 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY”  จัดโดยนิโอ ทำร์เก็ต ซ่ึงเป็นรำงวัลใหญ่แห่งปีท่ีจัดท ำขึ้นใน 7 ประเทศท่ัว
เอเชีย โดยควำมร่วมมือกับบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อมอบรำงวัลให้กับสุดยอดแบรนด์ชั้นน ำ และผู้บริหำรท่ีมี
ผลงำนอันโดดเด่น  

รำงวลั สถำนประกอบกจิกำรดเีดน่ดำ้นแรงงำนสมัพนัธแ์ละสวสัดกิำรแรงงำน ป ี2564 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน 3 ปี
ซ้อน (2562-2564) ระดับประเทศ จัดโดยกระทรวงแรงงำน 



 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

 
บริษัทก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก และปรับตัวพร้อมรับวิกฤติ ตลอดจนน าประเด็นการสร้างสมดุลท้ังสามมิติของ

ความยั่งยืนระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของโลก ( United Nations 
Global Compact: UN Global Compact and Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ โดยได้จัดล าดับความส าคัญ และมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ SDG 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของ
สตรีและเด็กหญิง (Gender Equality) SDG 8 : การจ้างงานท่ีมีคุณค่า และการเจิบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic 
Growth) และ SDG 12 : การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) นอกจากน้ี บริษัท ยังมี
การก าหนดกลยุทธ์ และแผนงานในการตอบสนองท่ีแตกต่างกันส าหรับแต่ละเป้าหมาย รวมถึงการมีการตรวจติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตาม SDGs ส าหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาว บริษัทก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงความมุ่งมั่น
ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของบริษัท และ SDG 13 : การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืตามแนวทาง ESG 

เพื่อเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากวิกฤติโควิด 19 และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบไปท่ัวโลก รวมถึงนัก
ลงทุนท่ีหันมาให้ความสนใจในการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความยั่งยืนระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ มี
การก ากับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (Rule of Success) ซ่ึงยึดถือเป็น
หัวใจของกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังน้ัน การประยุกต์ ESG เข้ากับบริบทของการด าเนินธุรกิจจะช่วยในการเสริมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อสร้างและส่งต่อสิ่งท่ีดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

นอกเหนือจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 จะเป็นความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสีย
ความสมดุลทางชีวภาพก็ส่งสัญญาณทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี และมีความมุ่งมั่นอย่างท่ีจะเป็น
หน่ึงในกลไลหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเดินหน้าสู่องค์กรท่ีปล่อยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลก โดยการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ในสาชา Stand alone 2 สาชา โดยได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี 2564 

ภายใต้โครงการ Green Cinema บริษัทฯ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการลดการใช้พลาสติก โดยการใช้หลอด และ
ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ ในโรงภาพยนตร์ทุก 828 สาขาในประเทศ และต่างประเทศ การรณรงค์การปิด-เปิดไฟในองค์กร บริษัทตระหนัก
เสมอว่า สิ่งเล็กๆ น้ี แต่เป็นความรับผิดชอบหลักและจุดเริ่มต้นของบริษัท ท่ีปลูกฝังวัฒนธรรมเหล่าน้ีให้กับพนักงานเมเจอร์ กรุ้ปต่อไป 

3     รายงานการพฒันาความยัง่ยนื ประจ าป ี2564 ( Executive Summary ) 

ปี 2564 เป็นปีท่ีท่ัวโลกยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบในวง
กว้างท้ังด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม บริษัทยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว
ทางการสร้างสมดุลของท้ังเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล สอดคล้องกับกรอบการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social and 
Governance) พร้อมท้ังบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว เมื่อเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน โดยมีการบริหารจัดการความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยธุรกิจไม่หยุดชะงัก 

 

 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

มุง่มัน่ดแูลสงัคม และสรา้งความรว่มมอืสูค่วามยัง่ยนื 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการดูแลด้านสังคม ซ่ึงเป็นมิติหน่ึงของ ESG โดยมุ่ง
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในปี 2564 บริษัทได้ดูแลสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้มอบถุงยังชีพและสิ่งจ าเป็นให้แก่หน่วยงาน คณะแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ซ่ึงเป็นก าลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของ
โควิด-19 นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังลงพื้นท่ีแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ี
ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้ก าลังใจชาวบ้านท่ีประสบภัยน้ า
ท่วมอีกด้วย 

 
บริษัทขอให้ค าม่ันว่าจะด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม การปฏิบัติตามการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับกิจการท่ีดี และ
มุ่งสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ท่ียั่งยืน ให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการให้ความส าคัญกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในปี 2564 บริษัทมีความภาคภูมิใจท่ีได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ 
THSI) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มาใช้บริการ พนักงานทุกท่าน 

ส าหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจและการท างานอย่างหนักเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตของบริษัท และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น 
พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส าหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจท่ี
ทุกท่านได้มอบให้กับเราอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาหลายปี ผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจเหล่าน้ีจะน าพาให้เราสามารถก้าว
ข้ามสถานการณ์ท่ียากล าบากนี้ไปได้โดยเร็ว 

 
 

 
นายสมใจนกึ เองตระกลู 

ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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เกีย่วกบัรายงานฉบบันี ้
About this report 

บรษิทั เมเจอร ์ ซนีเีพลก็ซ ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) จดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าป ี 2564 ฉบบั Executive Summary เพือ่แสดงถงึการ

ด าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนเปน็หนึง่ในชอ่งทางการสือ่สารใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทราบ

ถงึความมุง่มัน่และผลการด าเนนิงานดา้นความยัง่ยนืของบรษิทัฯ ผา่นการน าเสนอผลการด าเนนิงานดา้นความยัง่ยนืทีค่รอบคลมุมติเิศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึธรรมาภบิาลของบรษิทัในเครอืธรุกจิโรงภาพยนตร ์ ซึง่เปน็ขอ้มลูระหวา่งวนัที ่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 

โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานธรุกจิโรงภาพยนตรส์ทุธ ิคดิเปน็รอ้ยละ 75 ของรายไดร้วมจากกลุม่บรษิทัในเครอื  

รายงานฉบบันี ้ บรษิทัฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการจดัท ารายงานความยัง่ยนืในระดบัสากล Global Reporting Initiative (GRI Standards) 

แบบทางเลอืกหลกั (Core Option) โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการรายงาน (Reporting Principles) ของ GRI Standards ท่ีครอบคลมุกระบวนการ

ก าหนดเนือ้หาและคณุภาพของรายงาน รวมถงึเปดิเผยขอ้มลูการด าเนนิงานของบรษิทัฯ และประเดน็ทีม่นียัส าคญัตามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้น

มาตรฐาน  

การก าหนดเนือ้หารายงาน GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-49, GRI102-56 

บรษิทัฯ ก าหนดเนือ้หาในรายงานโดยพิจารณาจากการด าเนนิงานขององคก์ร ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้พจิารณา

ปจัจยัภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดจนความคาดหวงัและความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี ภายใตห้ลกัการที่

ส าคญัของ GRI Standards 4 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีในกระบวนการจดัท ารายงาน (Stakeholder Inclusive-

ness) การพจิารณาบรบิทความยัง่ยนื (Sustainability Context) การประเมนิประเดน็ดา้นความยัง่ยนืท่ีส าคัญ (Materiality) ความครบถว้น

สมบรูณข์องขอ้มลู (Completeness) โดยมกีระบวนการประเมนิประเดน็ท่ีมสีาระส าคัญดา้นความยัง่ยนืตอ่ธรุกจิ ดงัน้ี 

5     รายงานการพฒันาความยัง่ยนื ประจ าป ี2564 ( Executive Summary ) 

1. การระบุประเด็นที่มสีาระส าคญัดา้นความ
ยัง่ยนืตอ่ธรุกจิ 

 

2.การประเมินและจดัล าดับความส าคัญ 3. ทบทวนความถกูตอ้งเหมาะสมและ
เปดิเผยขอ้มูลการด าเนินงาน 

  

1.1  ศึกษาและวิเคราะห์บริบทความยั่งยืน 
รวบรวมประเด็นท่ีมีนัยส าคัญโดยพิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอก 
ปัจจัยภายใน 
 บริบทความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 
 ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ ในปีผ่าน
มา 
ปัจจัยภายนอก 
ประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีกลุ่มอุตสาหกรรม
ทั่วโลกให้ความส าคัญ 

แนวโน้มความยั่งยืนของโลกและเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
1.2 การมีส่วนร่วมกับ  
รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ผู้บริหารและ
พนักงาน ผู้ถือหุ้นนักลงทุน พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ชุมชุมและสังคม และหน่วยงานก ากับ
ดูแล 

 ประเมินและจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นท่ีได้รับการระบุจากขั้นตอนการ
ระบุประเด็นท่ีมีสาระส าคัญด้านความ
ยั่งยืน จ านวน 10 ประเด็น 

 พิจารณาระดับผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

  

 น าเสนอผลการประเมินประเด็นท่ีมีสาระ 
ส าคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ 

 ทบทวนกระบวนการจัดท าและการเปิด 
เผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  



 

 

ผลการประเมนิประเดน็ที่มสีาระส าคญัดา้นความยั่งยืนตอ่ธรุกจิ GRI 102-47 

มติิเศรษฐกจิ 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

มติสิังคม 
 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพัฒนาศักยภาพ 
 การดูแลสังคมและชุมชน 
 สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างาน 

มติสิิ่งแวดลอ้ม 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 เมเจอร์ กรุ้ป ก ำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งส่งเสริมให้มีกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

หลักทั้ง 6 กลุ่มของบริษัทฯ  ได้แก่ ผู้บริหำรและพนักงำน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทำงธุรกิจ คู่ค้ำ ชุมชนและสังคม ลูกค้ำ และ

หน่วยงำนก ำกับดูแล โดยระบุและประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกทั้ง 6 กลุ่มดังกล่ำว ที่อำจได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจำกกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่ส ำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำร

ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ กำรยอมรับ และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท ำกำรจัดล ำดับ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ กลุ่มลูกค้ำ ผู้บริหำรและพนักงำน และกลุ่มชุมชนและสังคม   

 นอกจำกน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ และสื่อสำรข้อมูลบริษัทฯ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อำทิ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ

แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ รับทรำบควำมคำดหวังและ

ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 

กำรมสีว่นร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยี 
และควำมคำดหวงั GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44 

8     รำยงำนกำรพฒันำควำมยัง่ยนื ประจ ำป ี2564 ( Executive Summary ) 
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ผู้มสีว่นไดเ้สยี 
 

รปูแบบกำรสรำ้งกำรมสี่วนร่วมกบั
ผู้มสีว่นไดเ้สยี 

ประเดน็ทีผู่ม้ีสว่นไดเ้สยี              
ใหค้วำมส ำคัญ 

แนวทำงกำรตอบสนอง 
ของบริษทัฯ 

ผู้บรหิำรและ
พนกังำน 

 กำรสื่อสำรนโยบำยและข่ำวสำร
ผ่ำนกำรประชุมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรประชุมร่วมกับพนักงำนกำร
จัดสัมมนำ และกำรจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 กำรประเมินควำมผูกพันของ
พนักงำน 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
 กำรประกำศเกียรติคุณพนักงำน 

 เงินเดือน สวัสดิกำร และ
สวัสดิกำร รวมถึงกำรท ำงำนใน
ระยะยำว 

 โอกำสในกำรพัฒนำอำชีพ 
 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี 

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน   
บทท่ี 7 กำรพัฒนำศักยภำพและ
กำรดูและพนักงำน และบทท่ี 8          
สุขภำวะและควำมปลอดภัยใน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

  

ลกูคำ้  กำรจัดกิจกรรมพบปะลูกค้ำเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

 กำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
บริษัทฯ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
แบบสอบถำมและช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
ให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ 
เครือข่ำยสำขำ เว็บไซต์บริษัท 
และ แอพพลิเคชัน Major 
Cineplex 

 คุณภำพและควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 

 สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำ 

  

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ในบทท่ี 
2 กำรบริหำรจัดกำรควำมสัม 
พันธ์ลูกค้ำ และควำมรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ำ 

กำรมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ชุมชนและสงัคม  กำรด ำเนินโครงกำรของบริษัทฯ 
ผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกิจกรรมใน
โครงกำรต่ำง ๆ 

 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม 

 กำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ 

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของชุมชน 

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน      
บทท่ี 6 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคม 
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หนว่ยงำนก ำกบั
ดแูล 

 มอบหมำยให้หน่วยงำนก ำกับดูแล
ปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ทำงกำร
ของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ทำงกำรท่ีก ำกับดูแลเป็นประจ ำ 

 ประชุม รับฟังแนวนโยบำย และ
แนวทำงกำรก ำกับดูแล 

 รับฟัง ซักซ้อมกำรปฏิบัติตำม
เกณฑ์ 

 รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน 
 ติดต่อขอรับฟังควำมคิดเห็นและ
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ 

 แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีกำร
แสดงควำมคิดเห็น 

 กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎหมำย 

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 สุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำ 

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทได้ใน
รำยงำนประจ ำปี และบทท่ี 1 
กำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด 

คู่ค้ำ  ศูนย์คู่ค้ำสัมพันธ์                            
โทร 02-5115427 ถึง 36 

 ประชุมและสัมภำษณ์ร่วมกับคู่ค้ำ
ทำงธุรกิจ 

 เยี่ยมเยียนคู่ค้ำทำงธุรกิจ พร้อม
รับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียน 

 โครงกำรร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 ตรวจประเมินกำรให้ค ำปรึกษำ
และส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ 

 สัมภำษณ์หำควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของคู่ค้ำธุรกิจด้ำน
ควำมยั่งยืน 

 ควำมโปร่งใสและกระบวนกำรจัด
จ้ำง/จัดซ้ือที่เป็นธรรม 

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน       
บทท่ี 4 กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำน 

ผู้มสีว่นไดเ้สยี 
 

รปูแบบกำรสรำ้งกำรมสี่วนร่วมกบั
ผู้มสีว่นไดเ้สยี 

ประเดน็ทีผู่ม้ีสว่นไดเ้สยี              
ใหค้วำมส ำคัญ 

แนวทำงกำรตอบสนอง 
ของบริษทัฯ 

ผูถ้อืหุน้นกั
ลงทนุ และ
พันธมติรทำง
ธรุกจิ 

 กำรประชุมผู้สำมัญถือหุ้น
ประจ ำปี 

 กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
 รำยงำนตำมแบบ 56-1 
 รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
 กำรน ำเสนอข่ำวสู่สำธำรณะ 
 กำรประกำศผลประกอบกำร      

รำยไตรมำส 
 กำรพบปะนักลงทุนรำยบุคคล 
 กำรพูดคุยกับนักลงทุนผ่ำนทำง

โทรศัพท์ 

 ควำมโปร่งใสในกำรเปิดเผยข้อมูล 
 ประสิทธิภำพทำงธุรกิจ /กำรเงิน 
  

 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำร
ตอบสนองของบริษัทฯ ได้ใน
รำยงำนประจ ำปี 
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ช่องทำงตดิตอ่ 
   สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

   ฝำ่ยพฒันำควำมยัง่ยนืองคก์ร 

   บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 

   1839, 1829/1, 1839/6 ถ. พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์ 0-2511-5427 ต่อ 893, 275 

   อีเมล  ir@majorcineplex.com 

 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยนำยวิชำ พูลวรลักษณ์ ด ำเนิน
ธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดแสดงภำพยนตร์และให้บริกำรเกี่ยวกับควำมบันเทิง กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร
ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่  ธุรกิจโรงภำพยนตร์ ,กำรให้บริกำรสื่อและโฆษณำ ,กำรให้บริกำรโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะ ,ธุรกิจ
ให้เช่ำพื้นที่และบริกำร และธุรกิจสื่อภำพยนตร์  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหำชน) จ ำกัดในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเดือน พฤษภำคม ปี พ.ศ.2545 มีอักษรย่อว่ำ MAJOR เป็นผู้ประกอบกำรอันดับหนึ่งในอุตสำหกรรมโรงภำพยนตร์ จำก
กำรขยำยสำขำไปยังจุดต่ำงๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรทั่วกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑลและต่ำงจังหวัด ที่มีศักยภำพ
เพียงพอและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 70 และรวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบให้หมดไปหรือให้น้อยที่สุด เป็นกำร
น ำไปสู่ควำมเติบโตขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
วิสัยทัศน์ 

Sharing the world’s best entertainment dreams ร่วมสร้ำงฝันบันเทิงระดับโลก โดยบริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนำ
และสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบกำรณ์อันยอดเยี่ยม สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ  
ร่วมสร้ำงประสบกำรณ์คุณค่ำให้กับลูกค้ำ สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงยั่งยืน 
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เกีย่วกบั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ 
About Major Cineplex Group 
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เมเจอร์ กรุ้ป ได้เปลี่ยนแปลงตำมพัฒนำกำรอุตสำหกรรมภำพยนตร์สู่มิติใหม่แห่งโลกดิจิตอล (Digital Platform) โดย
กำรฉำยภำพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลในรูปแบบ 2D ระบบ3D รวมถึงระบบ 4DX เพื่อพัฒนำคุณภำพของระบบภำพและระบบ
เสียงให้ดีขึ้น และกำรจองตั๋วหนังออนไลน์ ประกอบกับได้ท ำกำรตลำดเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำด้วยกำรออกบัตรสมำชิก M 
Generation ท ำให้เมเจอร์ กรุ้ป มีฐำนข้อมูลของลูกค้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดท ำรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
ให้เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้มำกขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรในโรง
ภำพยนตร์มำกขึ้น  

นอกจำกนี้เมเจอร์ กรุ้ป ยังมีนโยบำยที่จะเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับผู้มำใช้บริกำรในกำรซื้อบัตรชมภำพยนตร์โดยน ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับช่องทำงอื่นๆ ที่ให้กับผู้ใช้บริกำรโรงภำพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  และ
ในเครือ  ซึ่งได้ด ำเนินกำรให้บริกำรแล้วในปัจจุบัน มีดังนี้ 

 ระบบ Call Center ที่ให้บริกำรลูกค้ำด้วยกำรโทรเบอร์เดียว ( 02-515-5555 ) จองบัตรได้ทุกสำขำ 
 ระบบกำรจ ำหน่ำยบัตรผ่ำนทำง Internet  โดยผ่ำน website http://www.majorcineplex.com 
 ระบบจองซื้อบัตรผ่ำนตู้จ ำหน่ำยตั๋วอัตโนมัติ 
 ระบบจองผ่ำน application ในมือถือ (Major APP, Line Pay, Shopee,Lazada) 
 

 เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้มีกำรขยำยตัวในส่วนของธุรกิจอื่นที่ช่วยสร้ำงศักยภำพในกำรเติบโตของยอดขำย และช่วยผลักดันกำร
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณำ ซึ่งใช้พื้นที่ครอบคลุมทั้งภำยในโรงภำพยนตร์และภำยในพื้นที่ตัว
อำคำร ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ เช่น VDO-wall, Plasma Screen, Billboard, Cut-out, Tri-vision ,4D Ads  ธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่ม รวมไปถึงธุรกิจสื่อภำพยนตร์ ซึ่งมีท้ังกำรผลิตภำพยนตร์ และจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ 
 

 เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงธุรกิจ และรองรับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจโรงภำพยนตร์ 
ไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มต้นที่ประเทศกัมพูชำเป็นประเทศแรก ณ ศูนย์กำรค้ำอิออน มอลล์ ในกรุงพนมเปญ ผลกำร
ด ำเนินงำนในช่วงท่ีผ่ำนมำเป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น ท้ังนี้บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทย เปิดโอกำสให้ลูกค้ำสำมำรถมำใช้บริกำรในโรงภำพยนตร์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และให้เกิดกำรประหยัดต่อ
พื้นที่ (Economics of Scales) พร้อมกันนี้ในมุมมองของสื่อโฆษณำที่รองรับด้วยระบบดิจิตอล จะท ำให้เกิดมิติใหม่ในรูปแบบ
ของกำรโฆษณำที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในแต่ละพื้นที่ และถือเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของสื่อโฆษณำในอนำคตเช่นกัน ซึ่งเป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีกำรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นควำมชัดเจนในแนวทำงกำรด ำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น โดยพิจำรณำตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และก ำลังซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก  
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ภำพรวมธรุกจิ เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุป้ 

ธรุกจิโรงภำพยนตร ์ ธรุกจิโบวล์ิง่ 
และคำรำโอเกะ 

ธรุกจิสื่อโฆษณำ 

โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
ลูกค้ำในทุกระดับช้ันและโรงภำพยนตร์ท่ีทันสมัยหลำกหลำย
รูปแบบทั้ งกำรฉำยภำพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, 
IMAX, Screen X และระบบเสียงที่มีคุณภำพ ทั้งยังน ำเข้ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำง IMAX VR มำเปิดให้บริกำรลูกค้ำถือเป็น
เทคโนโลยีล้ ำสมัยครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสให้กับลูกค้ำ บริษัทฯ มีสำขำในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศรวมทั้งสิ้น 177 สำขำ 828 โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ 
กรุ้ป มีแผนขยำยโรงภำพยนตร์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ประชำกร อีกจ ำนวน 25 - 30 โรงภำพยนตร์ในแต่ละปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ  

ธุรกิจโบว์ลิ่งและคำรำโอเกะเน้นควำมหลำกหลำยของกำร
บริกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของเมเจอร์ กรุ้ป ในกำร
เป็นศูนย์รวมควำมบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียวภำยใต้ช่ือ 
“เมเจอร์โบว์ลฮิต” น ำเสนอบริกำรโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬำ
เพื่อควำมบันเทิง (Sport Entertainment) ต่อมำ บริษัทฯได้
เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลำดภำยใต้ช่ือ “บลูโอริทึม
แอนด์โบว์ล” และลำนสเก็ตน้ ำแข็งรูปแบบใหม่ภำยใต้ช่ือ “ซับ
ซีโร่” ซึ่งกลำยเป็นที่สังสรรค์ส ำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลำง
เมืองสร้ำงควำมสนุกแปลกใหม่บนลำนไอซ์ส เก็ต  เพื่อ
ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้ำท่ีนิยมกีฬำท้ำทำยสุดอินเทรนด์ภำยใต้
คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment”  

ธุรกิจบริกำรสื่อโฆษณำเติบโตได้เป็นอย่ำงดี ภำยใต้ช่ือ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกัด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริกำร
สื่อโฆษณำทั้งในโรงภำพยนตร์และพื้นที่ทั้ งหมดภำยใน Cineplex ทั่วประเทศอย่ำงครบวงจร ด้วย
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมจำกสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ท ำให้ธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัท หรือที่
เรียกกันว่ำ “cinemedia” มีอัตรำก ำไรเฉลี่ยร้อยละ 70-80% 

ธรุกจิrพืน้ที่ใหเ้ชำ่ ธรุกจิสื่อภำพยนตร์ 

เมเจอร์ กรุ้ป ให้บริกำรพื้นท่ีเช่ำในรูปแบบ Standalone เพื่อ
ตอบ สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยนอกเหนือจำก
กำรให้ บริกำรโรงภำพยนตร์ โบวล์ิ่ง คำรำโอเกะ และลำนสเกต็
น้ ำแข็ง โดยท ำกำรคัดเลือกประเภทของร้ำนค้ำให้สอดคล้องกับ
รสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรเป็นหลัก  

เมเจอร์ กรุ้ป ได้เข้ำร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อภำพยนตร์ภำยใต้
บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นกำร
รวมกันของธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ 
ผลิตภำพยนตร์ไทย และสื่อภำพยนตร์ต่ำง ๆ เพื่อฉำยผ่ำนโรง
ภำพยนตร์ช้ันน ำของประเทศไทย พร้อมทั้งจ ำหน่ำยลิขสิทธิผ่ำนทำง
สื่อโทรทัศน์ในรูปแบบของ Free TV และระบบ Pay TV ซึ่งถือเป็น
กำรรวมกันตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ โดยธุรกิจดังกล่ำวได้ส่งเสริมรำยได้
แก่ธุรกิจหลักของเมเจอร์ กรุ้ป  



 

 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     15 

ภำพรวมกำรด ำเนนิธุรกจิของเมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ 

รำยได้รวม  
3,010 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบรหิำรลดลง  

37 ล้ำนบำท 

ลงทุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
2.6 ล้ำนบำท 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย
ภำษี และคำ่เสื่อมรำคำ 

3,402 ล้ำนบำท 

ผลประโยชน์พนักงำน 
86 ล้ำนบำท 

พนักงำนรวม  
1,203 คน 
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5 กลยุทธ์ เมเจอร์ กรุ้ป รับมือกับกำรท้ำทำยที่เกิดขึ้นและยังยืนหยัดเป็นผู้น ำอุตสำหกรรม รวมถึงกำรเดินหน้ำ
ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒนำสร้ำง
คุณค่ำทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธม์ุง่สูค่วำมยั่งยนืองคก์ร 



 

 

 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     13 

 

 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     13 

กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรปฏบิัติตำมข้อก ำหนด 
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กำรก ำกบัดแูลกจิกำร กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ 
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด  
(Corporate Governance, Risk Management and Corporate Compliance) 

เปำ้หมำยป ี2564  ร้อยละ 100 ของพนักงำนใหม่และร้อยละ 90 ของพนักงำนปัจจุบันผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 
ภำยในปี 2563 

 

ผลกำรด ำเนนิกำรป ี2564  พนักงำนปัจจุบันผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน  
ร้อยละ 100 

 พนักงำนใหม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสตูรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ 
และกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน  
ร้อยละ 100 

 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด เป็นแนวทำงส ำคัญที่ทุกองค์กร
ต้องยึดถือปฏิบัติในกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีรำกฐำนกำรเติบโตที่น ำไปสู่กำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันขององค์กร สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักลงทุน ตลอดจนสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยำว  

กำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance) 

ควำมท้ำทำย 

     เมเจอร์ กรุ้ป ตระหนักว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็น
รำกฐำนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร และส่งเสริมให้องค์กร
สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ดึงดูดควำมสนใจของนัก
ลงทุน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยำว ทั้งนี้ ประเด็นส ำคัญเรื่องกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญ อำทิ คุณสมบัติและ
สัดส่วนของคณะกรรมกำรบริษัท กระบวนกำรสรรหำและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะ
ผู้บริหำร  รวมไปถึงจรรยำบรรณธุรกิจและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  

 

 

กำรด ำเนินงำน  

     เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร ตลอดจนทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นประจ ำทุก
ปี  

     ท้ังนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ได้สรรหำผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็น
เครื่องมือในกำรประเมินคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ  อำทิ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท ำงำน ตลอดจนควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมรู้
และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจบริกำร ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบัญชี 
กำรเงิน และกำรตรวจสอบ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนตลำดทุน  



 

 

 

 ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และด้ำนภำวะควำมเป็น
ผู้น ำ รวมถึงกำรค ำนึงเรื่องควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งคณะกรรมกำร (Board Diversity) ทีป่รำศจำกกำรเลือกปฏิบัติบน
พื้นฐำนของควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมในเรื่องเพศ สัญชำติ เช้ือชำติ และศำสนำ โดยมสีัดส่วนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ดังนี้  

 
 
    
     63.64%              9.09%                 27.27% 
กรรมกำรอิสระ 7 คน     กรรมกำรที่เป็น       กรรมกำรที่ไม่เป็น 
                          ผู้บริหำร 1 คน        ผู้บริหำร 3 คน 
 

ในคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรผู้หญิงจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของคณะกรรมกำร
บริษัทท้ังหมด และกรรมกำร 2 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 

ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะ
ผู้บริหำรมีควำมอิสระต่อกัน โดยในคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด 11 ท่ำน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเพียง 1 
ท่ำน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 นอกจำกนี้ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ยังประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่เป็นคณะกรรมกำร
อิสระจ ำนวน 7 ท่ำน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.64 

เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เมเจอร์ กรุ้ป ได้จัดให้มีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรประเมินท้ังในรูปแบบรำยคณะ และรำยบุคคล รวมถึงกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(CEO) ด้วย 
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ผู้หญิง 3 คน  
ผู้ชำย  8 คน 

เพศ 

คณะกรรมกำรบริษทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั 

คณะกรรมกำรสรรหำ 

และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

 
 
 

 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

 

คณะกรรมกำร 
ก ำกับดูแลกิจกำร 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 
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ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

 
สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน 
ระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 
สรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดครอบคลมุ
จรรยำบรรณ ภำวะผู้น ำ และวสิัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
พิจำรณำนโยบำย กลยุทธ์ และมำตรกำรเกีย่วกับกำรบริหำร
ควำมเสีย่งขององค์กร รวมทั้งก ำกับดูแล ตดิตำม ตรวจสอบ 
และแลกเปลีย่นข้อมูลกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในองค์กร และทบทวนกำรด ำเนินงำน
ของฝ่ำยบริหำร 
 
 
ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ก ำกับดูแลด ำเนินงำนใหส้อดคล้องกับหลักกำรดังกล่ำว 
รวมถึงจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อควำมสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงำนก ำกับดูแล รวมถึงกำรก ำกับดูแลด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
 
 
ก ำหนดแผนธรุกิจ ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงองค์กร และ
กำรบริหำรงำน ควบคุมดูแลกิจกำร ตำมแนวนโยบำยและ
งบประมำณที่ไดร้ับจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงตรวจสอบ
และตดิตำมแผนธุรกจิที่ไดร้ับอนุมตัิ ตลอดจนกลั่นกรองเรื่อง
ต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอเข้ำสู่คณะกรรมกำรบริษัท 

 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 Audit Committee 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรสรรหำ 
 และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 Nomination and 
Compensation Committee 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
 Risk Management Committee 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 Corporate Governance  
 Committee 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรบรหิำร 
 Executive Committee 

    



 

 

กระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรบรษิทั 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร จำก
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ วสิัยทัศน์ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำร
อุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี โดยไม่ค ำนึงถึงเรื่องเพศ อำยุ สัญชำติ ศำสนำ 
เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค  ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่ำงยั่งยืน  โดยในปี 2564 
ควำมเชี่ยวชำญของคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่ง แสดงตำมตำรำงประสบกำรณ ์
(Skill Matrix) ดังนี้ 

ตำรำงประสบกำรณ ์(Skill Matrix) 

*ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระหว่ำงกำรสรรหำ และพัฒนำเพิ่มเติม 
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กระบวนกำรและหลกัเกณฑป์ระเมินผลงำนของคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และด ำเนินกำรประเมนิคณะกรรมกำร เพื่อพัฒนำ
ประสิทธภิำพและหำแนวทำงปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินอยำ่งต่อเนือ่ง อ้ำงอิงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณะ 
กรรมกำรตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยประเมินผลกำรปฏบิัติงำนด้วยตนเองอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
เปรียบเทียบผลปฏิบัติงำนอยำ่งชัดเจน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร ได้ท ำกำรประเมินทั้งคณะ รำยบุคคล และแบบไขว้ รวมทั้งได้มี
กำรเปิดเผยขั้นตอน และผลกำรประเมินไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) 

ในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร (CG Self-Assessment) โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็ม คือมำกกว่ำร้อยละ 90 = ดีมำก คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดี คะแนน
มำกกว่ำร้อยละ 70 = พอใช้ และคะแนนต่ ำกว่ำ หรือเท่ำกับร้อยละ 60 =  ควรปรับปรุง 

ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำร เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ 
คณะกรรมกำรบรษิทั โดยกำรประเมนิรำยคณะ 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ 
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย โดยกำรประเมนิรำยคณะ 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ 
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยโดยกำรประเมนิรำยบคุคล 

รอ้ยละ 97.49 รอ้ยละ 98.94 รอ้ยละ 99.30 

รอ้ยละ 99.85 ผลกำรประเมนิของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร  

หลักเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประกอบด้วย 

หมวดที่ 1 ควำมเป็นผู้น ำ 
หมวดที่ 2 กำรก ำหนด พัฒนำกลยุทธ์ 
หมวดที่ 3 กำรปฏิบัตติำมกลยุทธ์ 
หมวดท่ี 4 กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบัติทำง 
                   กำรเงิน 
หมวดที่ 5 ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 

หมวดที่ 6 ควำมสัมพันธ์กับผู้มสี่วนไดเ้สยี 
หมวดที่ 7 กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับ 
                   บุคลำกร 
หมวดท่ี 8 ควำมเป็นผู้น ำ 
หมวดที่ 9 ควำมรู้ดำ้นผลิตภณัฑ์และบริกำร 
หมวดที่ 10 คุณลักษณะส่วนตัว 



 

 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ ี
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เมเจอร์ กรุ้ป ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี เพื่อวำงกรอบกำรก ำกับดูแลองค์กรใหเ้ป็นเลศิ และสอดคล้องตำมเกณฑ์
กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) เป็นผู้ก ำหนด 

กำรให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ 
กำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคัญอย่ำงเป็นธรรม 
มีควำมโปร่งใส และทันต่อเวลำ 

กำรสนับสนุนด้ำน 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

กำรเพิ่มคณุค่ำใหผู้้ถือหุ้นในระยะยำว
ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ด ี

กำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปช่ันและ
กำรไมร่ับของขวัญของบริษัท 

กำรเคำรพกฎหมำย 
และหลักสิทธิมนุษยชนตำมที่ก ำหนดไว้

ในจรรยำบรรณธุรกิจ 
และจรรยำบรรณคู่ค้ำธรุกิจ 

ก ำหนดกระบวนกำรที่ค ำนึงถึงผู้มสี่วน
ได้เสียทุกกลุม่ ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้บริหำร
และพนักงำน ผู้ถือหุ้นนักลงทุน และ
พันธมิตรทำงธุรกิจ ชุมชนและสังคม 

หน่วยงำนก ำกับดูแล และคู่ค้ำ เพื่อกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กร 

ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนด ำเนินงำน
ตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ

จรรยำบรรณธุรกจิ 

รำยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำป ี2564 หน้ำ 129-152 และเว็บไซด์ของบริษัท 
www.majorcineplex.com 



 

 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงถือเป็นกลไกส ำคัญ ท่ีช่วยให้องค์กรตระหนักถึงอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำมไม่

แน่นอนของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้วำงแผนรองรับอย่ำงเหมำะสมและครอบคลุมเพื่อบรรเทำควำมเสี่ยง ลดปัจจัย

เสี่ยงต่ำงๆและลดระดับควำมเสียหำยต่อองค์กร นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพของกำรด ำเนินธุรกิจให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรด้วย 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Manage-
ment Committee : RMC) เพื่อท ำหน้ำท่ี ก ำหนดทิศทำงและก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกลไก
และกระบวนกำรตำมมำตรฐำนสำกล อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสำมำรถเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 

ในปี 2564 นี้ บริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Manage-
ment) ซึ่งได้ริเริ่มกระบวนกำรต่ำงๆอย่ำงจริงจัง กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่
สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนระดับสำกล เพื่อยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกระดับ และมีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจ ำทุกปี กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
เพื่อก ำกับดูแลและติดตำมควำมเสี่ยง ผ่ำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ำย  

กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 

 
ทั้งนี้ กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ัง 2 ระดับ คือ กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Strategic Risk Management) 

และ ระดับฝ่ำย (Operational Risk Management) จัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินกำร โดยคณะท ำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ คือ ผู้บริหำร
สูงสุดแต่ะกลุ่มธุรกิจ และ คณะท ำงำนควำมเสี่ยงเชิงปฏิบัติกำร คือ หัวหน้ำฝ่ำยของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทั้ง 2 ระดับ จะมีกลไกกำรด ำเนินงำนโดยรับนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และข้อเสนอแนะต่ำงๆจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับ รวมทั้งกำรรำยงำนขึ้นไปตำมล ำดับเช่นเดียวกัน 

 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) 

 
 
 

 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบักลยทุธ์
Strategic Risk Management 

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท ำงำนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหำร
สูงสุดของแต่กลุ่มธุรกิจ ท ำหน้ำที่ร่วมกันเพื่อระบุควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำร
ติดตำมและรำยงำน ตลอดจนกำรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อองค์กร ผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำน
ควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง โดย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่สรุป
ร ำ ย ง ำนที่ ส มบู รณ์ เ รี ย บ ร้ อ ย  เ พื่ อ ร ำ ย ง ำนต่ อคณ ะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรอบกำรประชุมประจ ำปี ที่จัด
ขึ้นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ต่อไป 

 
 
 

 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัปฏบิตักิำร  
Operation Risk Management 

บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท ำงำนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้ำ
ฝ่ำยของแต่กลุ่มธุรกิจ ท ำหน้ำที่ร่วมกันเพื่อระบุควำมเสี่ยง 
ประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำร
ติดตำมและรำยงำน ตลอดจนกำรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อองค์กร ผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำน
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 ท ำหน้ำที่
สรุปรำยงำนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อรำยงำนต่อคณะท ำงำน
ควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ตำมรอบกำรประชุมรำยไตรมำส และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมรอบกำรประชุมประจ ำปี 
ที่จัดขึ้นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ต่อไป 
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รำยไตรมำส 

 

 

รำยไตรมำส 

ขั้นตอนของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)     25 

 เมเจอร์ กรุ้ป ด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยใช้ควำมรู้ แนวทำงและหลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งบริษัทฯได้
สรุปกระบวนกำรบริหำรควำมเสียงท่ีส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

กำรตดิตำมและรำยงำนควำมเสีย่ง 

ระดับ ผู้รับผิดชอบ กำรรำยงำนควำมเสี่ยง ควำมถี ่

ระดับกลยุทธ์ 

(Strategic Risk Management) 

 

ระดับปฏิบัติกำร 

(Operation Risk Management) 

ผู้บริหำรสูงสุดแตล่ะกลุ่มธรุกิจ 

 

 

หัวหน้ำฝ่ำยแต่ละกลุม่ธุรกิจ 

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

และคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

รำยงำนต่อคณะท ำงำนควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 

1. ก ำหนดเป้ำหมำยและระบุควำมเสีย่ง 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงพร้อมทั้ง
วิ เครำะห์ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยในและภำยนอก 
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้ำนกำรเงินและ
ด้ำนที่ไม่ใช่กำรเงิน 

2. ประเมนิควำมเสีย่ง 
ประเมินโอกำสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact)  ของควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯก ำหนด ซึ่งเกณฑ์ต่ำงๆสำมำรถ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพได้เสมอ 

3. จัดกำรควำมเสีย่ง 
ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ที่เหมำะสมตำม
ระดับควำมเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ โดยมีทั้งมำตรกำร
เชิงป้องกันและเชิงแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุม 

4. ตดิตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่ง 
ติดตำมควำมเสี่ยงสม่ ำเสมอและรำยงำนตำมรอบ
กำรประชุมทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์
และระดับปฏิบัติกำรเพื่อสอบทำนมำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและแผนรองรับเพิ่มเติม 

     บริษัทฯ ด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยใช้ควำมรู้ 
แนวทำงและหลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงบริษัทฯได้สรุป
กระบวนกำรท่ีส ำคัญดังต่อไปน้ี  
1. ก ำหนดเป้ำหมำยและระบุควำมเสี่ยง เป้ำหมำยของกำร
ปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องสัมพันธ์และ
สอดรับกัน อีกท้ังต้องมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยใน 
(Internal Factor) และภำยนอก (External Factor) รวมท้ัง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ท้ังด้ำนกำรเงิน (Financial Impact) และด้ำน
ท่ีไม่ใช่กำรเงิน (Non-Financial Impact) 
2. ประเมินควำมเสี่ยง โดยประเมินระดับโอกำสเกิด (Likelihood) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ของทุกควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน (Risk Criteria) ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯก ำหนด 

3. จัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk 
Mitigation) ท่ีเหมำะสมตำมระดับควำมเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ โดยมี
ท้ังมำตรกำรเชิงป้องกัน (Preventive Action) เพื่อลดโอกำสเกิด
ควำมเสี่ยงให้น้อยลงท่ีสุด และเชิงแก้ไข (Corrective Action) เพื่อ
ลดผลกระทบหำกเกิดควำมเส่ียงให้มำกท่ีสุด 
4. ติดตำมและกำรรำยงำนควำมเสี่ยง กำรติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำง
สม่ ำเสมอและกำรรำยงำนตำมรอบในกำรประชุมรำยไตรมำส ท้ัง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับปฏิบัติกำร (Operation Risk Man-
agement) และ กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (Strategic 
Risk Management) เพื่อสอบทำนว่ำ ควำมเสี่ยงได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตำมมำตรกำรและแผนจัดกำรที่ก ำหนดไว้  
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บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลติดตำมและรำยงำนควำมเสี่ยง โดยยึดถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
รวมทั้ง กำรด ำนเนินงำนตำมข้อเสนอแนะและแนวทำงของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง กำรลงมือปฏิบัติ
ของผู้บริหำรสูงสุดของทุกกลุม่ธุรกิจ (คณะท ำงำนควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์) และ หัวหน้ำฝ่ำยของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ (คณะท ำงำน
ควำมเสีย่งระดับปฏิบัติกำร)  

ส ำหรับกำรตดิตำมและรำยงำนควำมเสีย่ง ก ำหนดให้เป็นไปตำมกลไกของกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งมี
กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง คณะท ำงำนควำมเสี่ยงระดับกลยุทธ์ คณะท ำงำนควำมเสี่ยงระดับปฏบิัติกำร และ เลขำนุกำร
บริหำรควำมเสี่ยง โดยมีหน้ำที่ ก ำกับดูแล ติดตำม และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษทัฯยอมรับได้ รวมทั้ง กำร
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ ต่อไป นอกจำกนี้ ยังมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่งส ำคญั และค้นหำควำมเสี่ยงใหม่ๆ  ต่อเนื่องเป็นประจ ำ 

 
 
 

 
 

  กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่ำงรวดเร็ว สถำนกำรณ์วิกฤตต่ำงๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและ
ภำยในประเทศไทย เมเจอร์ กรุ้ป ตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดประเด็น
ควำมเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk ) เข้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ผ่ำนกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทก ำหนด รวมทั้งมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและแผนรองรับเพิ่มเติม ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทฯกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมและเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำม
ยั่งยืนต่อไป 
  
 โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ระบุควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส ำคัญ ได้แก่  
 

ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ 
      ในปี 2564 เป็นปีท่ีบริษัทฯมีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรพัฒนำและเติบโตอยำ่งยั่งยืน ตำมหลักกำรของ
ควำมยั่งยืน (Sustainability) โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัตำมหลักกำรของควำมยั่งยืนท่ีสอดแทรกกำร
ด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสีย่งท่ีครอบคลุมด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นสังคม และด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
(ESG) อย่ำงเหมำะสม 
 นอกจำกน้ี บริษัทฯไดม้ีกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน แบ่งเป็น ดำ้น
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯไดด้ ำเนินโครงกำร Green Cinema ที่มีกิจกรรมมำกมำยที่เสริมสรำ้งและดูแลเอำใจใส่
เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคำโซลำรเ์ซลล์ , กำรผลติเสื้อผ้ำจำกขวดพลำสติก, กำรลดใช้กระดำษและ
พลำสติก จำกสินค้ำและบริกำรของบริษัท เป็นต้น ส ำหรับด้ำนสังคม มีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆมำกมำย ทั้ง
กิจกรรมภำยในที่สนับสนุนดูแลเอำใจใส่พนักงำน เช่น กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน, กำรศึกษำ, สุขภำพ
อนำมัย, จำกสวสัดิกำรต่ำงๆที่มีให้อย่ำงต่อเนื่อง และ กิจกรรมภำยนอกที่ช่วยเหลือตอบแทนสังคมชุมชน 
ได้แก่ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล, กำรสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมทั้งในส่วนภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 
มีกำรด ำเนินงำนท่ีดูแลลูกค้ำและคูค่้ำ ผ่ำนโครงกำร Voice of Customer (VOC) และ กำรด ำเนินงำนท่ี
ดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มผำ่นโครงกำรเมเจอร์สีขำว เพื่อร้องเรียนทุจรติและบริหำรจดักำรโดยหน่วย
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เปน็ต้น ส่วนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (บรรษัทภิบำล) บริษัทฯ มุ่งเน้น
กำรด ำเนินงำนท่ีต้องปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งไดจ้ัดให้มีกำร  Workshop ส ำหรับทุกกลุ่มธรุกิจของ 

ปจัจยัเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่ 
(Emerging Risk Factor) 
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บริษัทฯ เพื่อค้นหำกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆที่มีช่องว่ำงช่องโหว่ท่ีเอื้อต่อกำรเกดิกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
และน ำมำปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแนวปฏิบัติตำ่งๆ รวมทั้งมีกำรจัดท ำเป็นเอกสำรลำยลักษณ์
อักษรตำมล ำดับ ใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที  อีกทั้ง บริษัทฯได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนคอร์
รัปชันของภำคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทฯได้ประกำศเจตนำรมณ์และก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนในกำร
ต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งยัง ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆที่ครอบคลมุตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงครบถ้วน เช่น Code of Conduct, นโยบำยต่อต้ำนทุจรติคอรร์ัปชัน ให้
ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆของบริษัทได้แก่ กำรตรวจสอบ
อย่ำงเข้มงวดและเหมำะสมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน, กำรพัฒนำเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยกำร
ตรวจสอบใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้, ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องทุจริต/กระท ำผิดต่ำงๆ (whistle 
blowing) และกำรมีบทลงโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงถงึที่สุด
เพื่อเป็นบรรทัดฐำนต่อไป เพื่อใหบ้ริษัทฯ  สำมำรถพัฒนำและเตบิโตตำมหลักกำรของควำมยั่งยืนที่องค์กร
จะต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรดูแล เอำใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เป็นส ำคญั พร้อมท้ังยกระดับ
ช่ือเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่ำกับบริษัทช้ันน ำ ท้ังภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

 อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นมำใหม่ คือ ควำเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้อง กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ำรั่วไหลและลูกค้ำได้รับควำม
เสียหำย โดยบริษ ทฯ จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกรูปแบบและช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูล กำรให้ควำมยินยอม กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ระดับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อสงวนสิทธิ 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญในปี 2564 
 ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) และเผยแพร่ใหทรำบโดย

ทั่วทั้งองค์กร 
 ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกิจกรรม MAJOR PDPA DAY  
 

กำรควบคุมภำยใน 

เมเจอร์ กรุ้ป ด ำเนินงำนกำรในกระบวนกำรส ำคัญเรื่อง กำรควบคุมภำยใน ท่ีถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยผลักดันให้
องค์กรประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น เมเจอร์ กรุ้ป จึงจัดให้มีโปรแกรมกำรประเมิน
กำรควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งก ำหนดให้เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ส ำคัญประเมินกระบวนกำรท ำงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 
เพื่อพิจำรณำว่ำกระบวนกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสมที่จะควบคุมควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน มีกำร
รำยงำน และมีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยผลกำรประเมินจะได้รับกำรทบทวน รักษำ ติดตำม และ
รำยงำนไปยังผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่
แผนกที่เกี่ยวข้อง (เช่น หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) ตำมควำมเหมำะสม 

นอกจำกนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้ควบคุมก ำกับดูแลกิจกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลกิจกำรและลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นกับองค์กร 

 

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

เมเจอร์ กรุ้ป ได้วำงแผนเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ส ำหรับสภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ เช่น ข้อพิพำทกับ
บุคคลภำยนอก และภำยใน สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เป็นผลจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ตลอดจน
สถำนกำรณ์ที่สื่อมวลชนและสังคมให้ควำมสนใจ เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจหรือกำรหยุด
ปฏิบัติงำน โดยได้จัดให้มีแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(Risk Analysis) ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจหรือกำรหยุดปฏิบัติงำน กำรก ำหนดแนว
ปฏิบัติให้กับพนักงำน ก ำหนดมำตรกำรรองรับที่บริษัทจะต้องด ำเนินกำร เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทยังสำมำรถด ำเนินต่อไปได้ในทุก
สถำนกำรณ์วิกฤต อีกท้ังเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกล 
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 กำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนด (Corporate Compliance) 

จรรยำบรรณธรุกจิ 
(Code of Conduct) 

เมเจอร์ กรุ้ป ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องตำมจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
รวมทั้งจัดท ำคู่มือก ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจที่ทบทวน โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงส ำหรบัวำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรมในองค์กร เพื่อสื่อสำร
ให้พนักงำนเข้ำใจและปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง 

จรรยำบรรณธรุกจิของเมเจอร ์กรุป้ 

จรรยำบรรณกรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจรติและ
ด ำเนินธุรกิจตำมข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้อง 

จรรยำบรรณผูบ้รหิำร 
และพนกังำน 

ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมวิสยัทัศน์องค์กร
เพื่อประโยชนส์ูงสุดขององค์กร
และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
ครอบคลุมประเด็นกำรรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อ่ืนใด กำรบริจำค 
หรือให้เงินสนับสนุน กำรช่วย 
เหลือทำงกำรเมือง ควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ และกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

กำรแขง่ขนัทีไ่มเ่ปน็ธรรม 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบยีบของหน่วย 
งำนรำชกำร 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องหรือประกอบ
ธุรกิจที่อำจก่อนให้เกิดควำมขดั
แย่งทำงผลประโยชน์ 

กำรปฏบิตัติอ่ลกูคำ้ 
ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม
และบรหิำรจดัเก็บข้อมลูในองค์กร
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สทิธมินษุยชน 
ปฏิบัติต่อผู้มสี่วนไดเ้สียภำยใตห้ลกั
สิทธิมนุษยชน (Universal Decla-
ration of Human Rights: 
UDHR)และสิทธิเด็กและหลักปฏบิตัิ 
ทำงธุรกิจ 

สิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำมยั  
และควำมปลอดภยั 

บริหำรจดักำรธรุกิจ รวมถึงพัฒนำ
กระบวนกำรธรุกิจ ภำยใต้กำร
ควบคุมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

กำรจดักำรขอ้มลู 
และระบบสำรสนเทศ 

บันทึก รำยงำนข้อมูลตำมข้อเท็จ 
จริง รวมถึงจัดเก็บข้อมลูอย่ำงเป็น
ระบบและมีควำมปลอดภัย 

กำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน 
ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

ป้องกันข้อมูลภำยใน เพื่อมิให้ถูก
น ำไปแสดงหำผลประโยชนส์่วน 
ตัวจำกบุคคลภำยในบริษัท 

ทรพัยส์นิทำงปญัญำ 
ปกป้อง และรักษำทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือน ำไป
เผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้ับอนุญำต 

กำรปฏบิตัติอ่คูค่ำ้ 
คู่ค้ำจะต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ 
คู่ค้ำ Suppliers’ Code of Con-
duct 
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นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

เมเจอร์ กรุ้ป มีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม และยั่งยืน โดยยึดมั่นควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจำรติคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ เมเจอร์ กรุ้ป จึงได้
จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปช่ัน ในกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบแนวปฎิบัติและกำรด ำเนนิ 
กำรที่เหมำะสมให้เป็นแนวทำงปฏบิัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นกับ
ทุกกิจกรรมทำงธุรกิจและพัฒนำสูอ่งค์กรแห่งควำมยั่งยืน 

กำรรบัสิง่ของหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 
งดรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผูม้ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรรับ
ของขวัญ กำรขอเลี้ยงรับรอง กำรรับเงินบริจำค 
 
 
กำรใหส้ิง่ของหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 
กำรให้หรือรับของก ำนลัเฉพำะที่มผีลเพื่อส่งเสริมชื่อเสยีงของบริษัทฯ และคู่คำ้ 
และต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ/ผลประโยชน์ ต้องไมเ่ป็นกำรกระท ำ
ใดๆ ที่ไม่เหมำะสม และต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลีกษณ์อกัษร 
 
นโยบำยเงนิบรจิำค เพือ่กำรกศุลหรอืเงนิสนบัสนนุ 
กำรให้หรือรับเงินบริจำค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อกำร
กุศล ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งมด และชอบด้วยกฎหมำย โดยต้องไมเ่ปน็ไปเพื่อกำรให้
หรือรับสินบน 
 
 
นโยบำยชว่ยเหลอืทำงกำรเมอืง 
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำง ไม่มีส่วนร่วมและไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัท 
สนับสนุนนักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม 
 
 
ควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิและกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
ห้ำมให้หรือรับสินบนกับคู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ หรือหน่วยงำนใดๆ ท้ังภำครัฐและ
เอกชน และให้ด ำเนิธรุกิจอย่ำงโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมำย 

รำยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบำยกำรต่อตำ้กำรทุจริตคอร์รัปชั่น รำยงำนประจ ำปี 2563 หน้ำ 54-55 และเว็บไซด์ของบรษิัท www.majorcineplex.com 



 

 

 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดท ำหลักจรรยำบรรณส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลมุด้ำนกำรประกอบธุรกิจด้วย
ควำมซื่อสัตย์และสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมำย  กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยควำม
เท่ำเทียมและเป็นธรรม กำรป้องกันกำรละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับและกำรใช้
ข้อมูลในทำงที่ผิด ตลอดจนเรื่องกำรรับสินบนของขวัญและของรำงวัล โดยมีกระบวนกำรตำมนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและ
กำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน สำมำรถแจ้งเรื่องหรือเบำะแสถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Com-
mittee) ผ่ำนทำงไปรษณีย์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์หรือร้องเรียนโดยตรงท่ีสำขำ/หน่วยงำน ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน
หรือเบำะแสกำรกระท ำผดิ จะมีกระบวนกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสดังกล่ำวในเบื้องต้นโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อน
รำยงำนไปยังประธำนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรสูงสุดของแผนกบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำยใน 7 วัน เพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรสอบสวน (Fraud Committee) หำกผู้บัญชำกำรต้นสังกัดรับทรำบแล้วละเลย จะถือว่ำส่อเจตนำปกปิดและมี
ส่วนรู้เห็นกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ส่วนผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส จะได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสมจำกกลุ่มบริษัท
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป โดยไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน พักงำน ข่มขู่ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มี
ควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมระเบียบหรือข้อกฎหมำย 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรณีกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่ได้รับร้องเรียนผ่ำนช่องทำง
ร้องเรียน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณและกำรทุจริต บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงป้องกันและแก้ไข
เรื่องดังกล่ำว เพื่อมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นในอนำคต 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมพนักงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน ให้แก่
พนักงำนทุกระดับ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ และจัดท ำเป็นหลักสูตรออนไลน์ ส ำหรับพนักงำน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2564 พนักงำนใหม่ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนพนักงำนปัจจุบัน ได้รับกำรอบรมและสื่อสำรในประเด็นดังกล่ำวร้อยละ 100 

กำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันด ำเนินกำรโดยฝ่ำยควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อระบุและน ำเสนอ
ประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนทุจรติคอรร์ัปชั่นรวมทั้งก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน ซึ่งพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร ที่ได้รับกำรระบุดังกล่ำว ทั้งนี้ ในปี 2564 ผลประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของเมเจอร์ กรุ้ป พบว่ำไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีนัยส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนนิงำนแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

เมเจอร ์กรุ้ป ประกำศเจตนำรมณใ์นกำรเข้ำร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 เพื่อเห็นควำมส ำคญั
ของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของเมเจอร์ กรุ้ป พร้อมท้ังใช้นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกระดับในองค์กร เพื่อสำมำรถด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจรติ มีจรยิธรรม โปร่งใส 
รับผิดชอบต่อสังคม ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย ซึ่งในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป 
จะด ำเนินในกำรประเมินขอกำรรบัรองเข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตัิฯ 
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โครงกำรสือ่สำร นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัและตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่  
(Code of Conduct) 

โครงกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 
(Code of Conduct) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนเมเจอร์ กรุ้ป รับทรำบ
และเข้ำใจถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน โดยผ่ำนทำงระบบ E-learning Web หรือ mpassion-
learning.com ทั้งนี้ ได้มีกำรสื่อสำรกับพนักงำนผ่ำนทำงอีเมลและช่องทำงกำร
สื่อสำรภำยใน เพื่อให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยดังกล่ำวอีกด้วย 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงให้เห็นเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่จ่ำยภำษีอย่ำงถูกต้องและสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่
สำธำรณชน โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนภำษี ซึ่งครอบคลุมแนวทำงกำรปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น กำรปฏิบัติเกี่ยวกับภำษีอำกร 
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยไม่โอนผล
ก ำไรไปยังบริษัทในต่ำงประเทศที่มีอัตรำภำษีต่ ำกว่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจ่ำยภำษีในประเทศในอัตรำที่สูงกว่ำ โดยกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จะต้องเป็นไปตำมหลักกำร Arm’s length รวมถึงมำตรฐำนสำกล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรพิจำรณำผลกระทบทำงภำษีเมื่อมีกำรลงทุน และมีกำรระบุประเมิน บริหำรควำมเสี่ยงทำงภำษี ซึ่ง
รำยงำนแก่ผู้บริหำร ตลอดจนมีกำรประสำนงำนด้ำนภำษีกับหน่วยงำนรำชกำรและมีที่ปรึกษำด้ำนภำษีอำกรที่มีควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ เพื่อลดควำมเสี่ยงและผลกระทบทำงภำษีที่อำจเกิดขึ้นอีกด้วย โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรำภำษีที่จ่ำยจริง 
(Effective Tax Rate) เท่ำกับร้อยละ 18.72 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำภำษีที่บริษัทต้องจ่ำยตำมกฎหมำย เนื่องจำก บริษัทฯ มีผลขำดทุนใน
ปี 2564 จำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยกลุ่มกิจกำรไม่คิดว่ำ จะเกิดผลขำดทุนอีกใน
ระยะยำว จำกกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษีในอนำคตซึ่งอ ้ำงอิงจำกแผนธุรกิจและงบประมำณที่ ได้รับอนุมัติ กลุ่มกิจกำรสรุปว่ำจะ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีดังกล ่ำวได้ภำยในระยะเวลำ 5 ปี  
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 การรอ้งเรยีนดา้นจรรยาบรรณธรุกจิ 

 เมเจอร์ กรุ้ป ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ให้ความเป็นธรรม รักษาความลับ และ
คุ้มครองผูร้้องเรียน โดยเฉพาะด้านการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกรณี และไม่ท าการปรับลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือด าเนินการที่ให้ผลทางลบต่อผู้ที่ท าการร้องเรียน แมก้ารกระท านั้น จะท าให้องค์กรสญูเสยี
โอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เมเจอร์ กรุ้ป เปิดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคดิเห็น ส าหรับ
พนักงาน และผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝา่ย เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริง การพัฒนาบุคลากร และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และรบัฟงัความคดิเหน็ (Whistle Blower Channel) 

จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ระบุหนา้ซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 เลขานุการบริษัท  

  โดยส่งมายังที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
 บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 
 1839,1839/1,1839/6 (ช้ัน 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900           
  

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) auditcom@majorcineplex.com 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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การบรหิารจดัการความสมัพันธ์ลูกคา้ 
และความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ 
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 การบรหิารจดัการความสมัพนัธล์กูคา้ และความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้  
(Customer Relationship Management,  
Customer Experience and Information Security) 

เปา้หมายป ี2564  ผลการส ารวจต่อความเช่ือมั่นของมาตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงภาพยนตร์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร้อยละ 70 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบ Cashless ร้อยละ 70 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ Blu-O ร้อยละ 80 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ Sub-Zero ร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  ผลการส ารวจต่อความเช่ือมั่นของมาตรการป้องกันโควิด -19 ของโรงภาพยนตร์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร้อยละ 91 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบ Cashless ร้อยละ 79.50 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ Blu-O ร้อยละ 72 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ Sub-Zero ร้อยละ 86 

 

ความท้าทาย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งในส่วนของมาตรการปิดเมือง (Lock 
down) มาตรการการกักตัวของผู้เดินทาง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว ภาคการส่งออก และก าลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ  

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั้งหมดในกลุ่มกิจการต้องปิดลงช่ัวคราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต ตามค าสั่ง
ภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 ถึงแม้ว่าโรงภาพยนตร์และสถานที่ให้บริการอื่น
ทั้งหมดได้รับอนุมัติให้เปิดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แต่กลุ่มกิจการยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้เต็ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อนผลการด าเนินงานขององค์กรที่เติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นใจในมาตราการความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์กับลูกค้า  ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริงในส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยเฉพาะการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ควบคู่กับการเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  

การด าเนินงาน 

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการยกระดับการด าเนินงานภายในองค์กรทั้งด้านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางส าหรับรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ Social Media (Facebook), Call-center, เว็บไซต์ online survey, 
on-ground survey ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถน าข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่บริษัทฯ 
ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและตรวจสอบถึงปัญหา สาเหตุ และระบุระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อ
ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการติดตามการตอบสนอง และแจ้งผลการแก้ไข
แก่ลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปเป็นฐานข้อมูลและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารอีกด้วย 
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ต่อเนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ ได้รัลผลกระทบจากภาวะสถานกาณ์โรคระบาด
โควิด 19 บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนในช่วงระยะเวลาที่โรงภาพยตร์ต้องปิดชั่วคราว ทั้งในระยะสั้นเพื่อลด
ผลกระทบจากสถานการณโ์รคโควิด 19 และในระยะยาวท่ีมุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้า และ
ทางเลือกที่ตอบโจทย์วิถึชีวิตปกติใหม่ (New Normal) 

ธุรกิจ Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3T ที่ทางเมเจอร์ กรุ้ป ประเดิมด้วย
แนวคิดที่ต้องการให้ป๊อบคอร์นเมเจอร์ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และทั่วถึง โดย
ร่วมกับ Food Delivery อย่าง Grab Food, Foodpanda, LINEMAN และ gojerk ซึ่ง
ให้บริการ Popcorn To Go จัดส่งป๊อบคอร์นจากหน้าโรงหนังสู่หน้าบ้าน นอกจากนี้ ยัง
ได้ขยายไลน์สินค้าป๊อบคอร์น ด้วยการเปิดตัว “POPSTAR” เพื่อรองรับลูกค้าในหลายๆ
กลุ่ม ทั้งนี้ในปี 2564 ได้มีการพัฒนาเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มช่อง
ทางการขาย ผ่านช่องทางออนไลน์ การขายผ่านทาง Modern Trade การขายผ่าน 
Kiosk มากขึ้น ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 30 จากการได้การ
ขายป๊อบคอร์นทั้งสิ้น 

ทั้งนี้  ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากช่องทางการขายสินค้านอกโรง
ภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 411% 

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2563 

ไม่เพียงแต่การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจลูกค้าทุก
กลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Call-center, เว็บไซต์ online survey, on-ground survey  ซึ่งท าให้บริษัทฯ 
รับทราบข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น และได้น าผลการส ารวจไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อรับรองว่า
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

POPCORN TO GO/POPCORN DELIVERY/Modern Trade/E-Commerce 
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 แม้ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจสื่อบันเทิงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แต่วิกฤตที่ผ่านมาท าให้บริษัทฯ ได้
เรียนรู้ว่าการไม่ยึดติดกับอดีตพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ คือสิ่งส าคัญและจ าเป็นกับการท าธุรกิจในยุคปัจจุบันน้ี 

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าสนใจ เถ้าแก่น้อย (TKN) และ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เท
นเมนท์ (Work) ถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนท่ีจะมาเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างรายได้ และลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์
ท่ีอาจจะกระทบต่อธุรกิจอีกครั้ง  

 สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ที่มีวางจ าหน่ายให้เห็นในโรงภาพยนตร์เมเจอรห์ลาย ๆ 
สาขา นับเป็นการลงทุนที่จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าทั้งตัวเก่าและใหม่ รวม
ไปถึงการขยายก าลังการผลิตเพื่อจ าหน่ายในช่องทางที่หลากหลายขึ้น และใน
ขณะเดียวกันเมเจอร์ในฐานะของ Content Provider ด้านภาพยนตร์ไทย ได้
ลงทุนร่วมกับ Workpoint มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ความบันเทิง ที่
อาจจะท าให้เมเจอร์กลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาที่ครบเครื่องมากขึ้น แม้ก่อนหน้านี้
เมเจอร์และ Workpoint ก็ได้มีการร่วมมือพัฒนาภาพยนตร์มาแล้ว และค่อนข้าง
ประสบความส าเร็จ รวมถึงเปิดบริษัทบริหารศิลปิน-นักแสดง ร่วมกันในช่ือ Sky-
box entertainment 

แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็น
รายได้หลัก ได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ จนมีค ากล่าวว่า 
อาจจะหมดยุคของโรงหนังแล้วก็ตาม แต่เมื่อสถานการณ์กลับมา
ดีขึ้นก็พบว่า ยังคงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมี 
"หนังที่น่าสนใจเข้าฉาย" อย่างเช่น Spiderman No Way Home 
หรือ พี่นาค 3 เป็นต้น ท าให้เห็นว่า 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ เมเจอร์ 
กรุ้ป ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และไม่หยุดนิ่งในการหา

โอกาสขยายธุรกิจเดิมและ กล้าลอง ในสิ่งที่ไม่เคยท า ลงสนามสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะท าให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

การจบัมือกบัพนัธมติรยกัษใ์หญ่ เพือ่เสรมิความแขง็แกรง่ของธรุกจิ 
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 อีกหนึ่งโครงการ ที่ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน “โครงการหนุกหนัง” โครงการที่ร่วมมือกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับประเทศ ร่วมกัย Transformation Films และ M Pictures เพื่อเฟ้นหานักท าหนังรุ่นใหม่ทีม่ ี
Content, Creativity, Business Mindset ได้ท าภาพยนตร์จริง 

 บริษัทฯ ต้องการพัฒนา 
Content และ Idea ของภาพยนตร์
ไทยให้เท่ากันสากลโลก รวมไปถึง
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสูทุ่ก
สายงานและพัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึ่งหนุก
หนังรุ่นแรก เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และภาพยนตรเ์รื่องแรกของ
โครงการ คือ DEEP โปรเจกตล์บั 
หลบัเปน็ตาย  
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Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 

 โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป ไดร้ับการรับรอง Amazing Thailand Safety & Health Administration 
(SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคมุ
โรค ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย จากสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยน ามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับ
มาตรฐานการให้บริการที่มีคณุภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสีย่งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
และยกระดับมาตรฐานสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้
ก าหนดนโยบายการให้บริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม ด้วยมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ นโยบายครอบคลมุถึงกระบวนการ
แบบครบวงจรในการน าเสนอสินคา้และบริการให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าทุกคนจะต้องไดร้ับการคุม้ครองจากบริษัทฯ 
บนพื้นฐานการซื้อขายอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมนั้น ไม่เพยีงแต่เป็นไปตามพื้นฐานการปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ แต่บริษัทฯ ยังให้ความส าคญัถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้าในการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าต่อมาตรการ
ความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์ ความสนใจของผู้ชมต่อโปรแกรมภาพยนตร์ในปี 2564 รวมถึงการส ารวจประเด็น หรือปัจจัยที่
ลูกค้ายังไม่มาดูหนังท่ีโรงภาพยนตร์ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจ ดังนี ้

หวัขอ้การส ารวจ ผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจต่อมาตรการความปลอดภัยโรง
ภาพยนตร์ 
 

ร้อยละ 91 ของลูกค้ามีระดับความพึงพอใจต่อมาตราการความปลอดภัยโรง
ภาพยนตร์ 

ปัจจัยหลักที่ลูกค้ายังไม่กลับมาดูภาพยนตร์ 
หลังจากเปิดให้บริการ (ผู้ชม 9% ที่ยังไม่ค่อย
เชื่อมั่น)  

          กังวลในส่วนของระบบการถ่ายเทอากาศ                74% 
 
          กังวลในส่วนของผู้ชมอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัย          63% 
 
          กลัวการติดเช้ือจากการสัมผัส                             51% 
 
          ไม่มั่นใจในการคัดกรองผู้ติดเช้ือจากการ 
          ตรวจวัดอุณหภูมิ                                            14% 
 
          กังวลใจในการรับประทานขนม/ป๊อบคอร์น 
          ขณะชมภาพยนตร์                                          13% 
 

การส ารวจการกลับมาชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร ์หลังจากโรงภาพยนตร์เปิดให้บริการ  

การส ารวจการกลับมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หลังจากโรงภาพยนตร์
เปิดให้บริการ ซึ่งจะกลับมาดูแน่นอน 65% 
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 การยอมรับและการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนลูกค้า บริษัทฯ มีการจัดตั้งทีม
เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Facebook 
Fanpage สาขา, Call Center, อีเมล์ เป็นต้น หน่วยงานดังกล่าว จะได้รับการฝึกอบรมใน
การแก้ไขข้อร้องเรียน และปัญหาเป็นอย่างดี โดยข้อร้องเรียนของลูกค้าจะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นธรรมต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง โดยค านึงถึง
มาตรฐานการบริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม โดย
พิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด และสถานการณ์โดยรอบของแต่ละกรณี รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการ จัดตั้งระบบการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการจัดการ
และพิจารณา ตามแนวทางปฏิบัติเงื่อนไขและกรอบเวลาที่ก าหนด อีกทั้งควรมีการประเมิน 
หรือทดสอบคุณภาพการแก้ไขข้อร้องเรียน ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนซ้ า หรือปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นไม่
บ่อยนักแต่อาจมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบ สาเหตุที่แท้จริงและ/หรือ
ขยายขอบเขตการตรวจสอบเพื่อยุติความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

 การแก้ไขปัญหาของลูกค้า – บริษัทฯ มีมาตรการในการแก้ไขและชดเชย ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานสำหรับ
เหตุการณ์ประเภทเดียวกันเพื่อให้มีการปฏิบัติเท่าเทียมกัน และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน การแก้ไขพร้อม
กับการอัพเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ การป้องกันปัญหาหรือข้อร้องเรียนซ้ า ข้อร้องเรียนทั้งหมดผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ต้องมีการบันทึก เช่นเดียวกันกับข้อซักถามเพื่อน ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อค าถาม ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อผู้บริหารในการ
ประชุมประจ าเดือน 

 โดยในปี 2564  บริษัทฯ  ได้รับข้อร้องเรียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น  187,502  เคส โดยข้อร้องเรียนทั้งหมด ได้รับการติดต่อ
กลับจากหน่วยงานคิดเป็น 100% ของจ านวนเคส 
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นวตักรรมทางธรุกจิและสงัคม 
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 นวตักรรทางธรุกจิและสงัคม  
(Innovation) 

เปา้หมายป ี2564  สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ หรือนวัตกรรมต่อปี  
ผลการด าเนนิการป ี2564  การด าเนินการด้านนวัตกรรมในปี 2564 คือ MAJOR SUPER APPLICATION 

 การพัฒนาระบบ Smart Ticket ตรวจตั๋วก่อนเข้าชมผ่านแอปพลิเคชั่น 
 

ความท้าทาย 
ปัจจุบันนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนสร้างแนวทางและวิธีการบริโภคสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าและคุณค่าจากการได้รับ
บริการเพิ่มมากขึ้น ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรูปแบบและบริบทของการด าเนินธุรกิจทั่วโลก อาทิ การน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ค านึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ การสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับ
ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ท าให้หลายองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับตัวและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน    

 
การด าเนินงาน 
 บทเรียนจากโควิด 19 บริษัทฯ ชูนโยบาย 3T เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค Digital และขับเคลื่อน
องค์กรสู่ Total Digital Organization  

จากหน้าโรงสู่หน้าบ้าน ผ่านวิธีการและ Product Line ใหม่ๆ จากป็อปคอร์นร้อนหน้าตู้ สู่ป็อป
คอร์นเย็นที่บรรจุถุงและบรรจุกระป๋องที่มีอายุยาวนานขึ้น และป็อปคอร์นที่ให้ลูกค้าน าไปใส่
ไมโครเวฟป็อปทานเองที่บ้าน ด้วยการจ้างพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตป็อปคอร์นผลิตตามรสชาติที่เป็นสูตร
ของเมเจอร์ออกจ าหน่ายโดยป็อปคอร์นเย็นและป็อปคอร์นที่น ามาป็อปเองเมเจอร์จะเริ่มวางขาย
ผ่านช่องทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ และจะขยายไปสู่ช่องทางการขายอื่น ๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ใน
เร็ว ๆ นี้  

จากปัญหาความไม่แน่นอนของภาพยนตร์ฮอลลีวูด บริษัทฯ จึงหาทางออกด้วยการสู้ด้วย “หนัง
ไทย” โดยเฉพาะหนังไทยที่เมเจอร์ร่วมทุนกับค่ายหนังในการผลิตหนังเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งพบว่า หนัง
ไทยสามารถสร้างรายไดก้ลับมาอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดที่นิยมดูหนังไทยเป็นหลัก 
ในปัจจุบัน การร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ผลติหนังไทยออกมาฉาย ท าให้บริษัทฯ มีรายได้มาอีกทางหนึ่ง
ในฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์ นอกจากนั้นการเป็นเจ้าของคอนเทนต์หนัง นอกเหนือจากรายได้ที่มาจาก
การฉายหนังในโรงภาพยนตร์แล้ว เมเจอร์ยังมีแพลนสร้างรายได้ในการเข้าไปเป็นหนึ่งในคอนเท
นต์ของแพลตฟอร์ม Streaming ต่าง ๆ ในปี 2564 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเมเจอร์สู่ Super App เช่นการน า ระบบ AI&ML 
หรือ Movie Recommendation Engine ให้มีความฉลาดขึ้นเพื่อเข้ามาสื่อสารถึงลูกค้าผ่าน
แอปพลิเคช่ันเมเจอร์ น าเสนอโปรโมช่ัน ถึงลูกค้าในรูปแบบ Personalized ที่เป็น One to One 
Offering ที่เฉพาะเจาะจง  การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีผลักดนัแอปพลิเคช่ัน Super App เป็นหนึ่ง
ในการต่อยอดนโยบายเมเจอร์ 5.0 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบ   
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 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรสู่
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการด าเนินธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการ (Creative Innovation Technology & Service) การพัฒนาแพลตฟอร์มการชมภาพยนต์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Total Mobile Movie Platform) และการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนวัตกรรมและสร้างผลกระทบเชิง
บวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ยิ่งนานวนัก็ยิ่งจะยกระดับความน่ากังวลมากข้ึนเรื่อยๆส่งผลให้
บรรดาบริษัทเอกชนผู้ให้บริการสถานที่ต่างจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการของตัวเอง เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
และผู้ใช้บริการ โดยใช้วิธีการจองตั๋วผ่านตูจ้ าหน่ายตั๋วอัตโนมตัิ พรอ้มช าระเงินผา่นบัตรหรือธนาคารต่าง ๆ และน าระบบ Smart 
Ticket ตรวจตั๋วก่อนเข้าชมผ่านแอปพลิเคช่ันโดยไม่ใช้พนักงาน เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคลอย่างแท้จริง 
 
 นอกจากมาตรการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการแล้ว จะมีภาพยนตร์ที่เป็นคอนเทนต์หลกัท่ีน่าสนใจเข้าฉาย
ในช่วง 3 เดือนส่งท้ายปี ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ล้วนเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ อาทิ Black Widow, No Time to Die, 

Shang-Chi and the Legends ot the Ten Rings, Fast&Furious 9, Spider-man : No way 
Home 
นอกจากน้ี ยังมีภาพยนตรไ์ทยท่ีจะทยอยเข้าฉายหลายเรื่อง เช่น รา่งทรง, ส้มป่อย, ผู้บ่าวไทบ้าน อี
สานจ้วด, มนต์รักวัวชน, อโยธยา มหาละลวย, หอแต๋วแตกแหกโควิด, ส้ม ปลา น้อย เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศความรว่มมือกับ KBTG กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และธนาคารกสิกร
ไทย ในการน าเทคโนโลยี Contactless และ ReKeep (ตั๋วดิจทิัลแบบ Paperless ลดการใช้งาน

กระดาษ) มาให้บริการตู้จ าหน่ายตั๋วอัตโนมตัิไร้การสัมผัส พร้อมออกตั๋วแบบดิจิทัลเป็นที่แรกของประเทศไทย ประเดิมทีส่าขา
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งเมเจอร์และ KBTG ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าไว้
ว่าจะต้องช่วยตอบโจทย์ดา้นการเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เดินทางมารับชมภาพยนตร์ที่โรง
ภาพยนตร์ให้ได ้ 

 

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2564 

Cashless Cinema 
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 Major 5.0 ประกอบด้วย Super Application, AI and Machine 
Learning, และ Big Data   และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Super 
Application ซึ่งเป็นระบบ Mobile Application ให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามาก
ขึ้น ตั้งแต่การปรับดีไซน์ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ท าให้ลูกค้าสามารถซื้อตั๋ว
ภาพยนตร์ผ่านทาง Application ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI และ Machine Learning  เข้ามามีส่วนช่วยในการ
วิเคราะห์การใช้งานเพื่อจัดท าสถิติ ของลูกค้า รวมถึงจัดระบบวิเคราะห์ และ
น าเสนอให้กับลูกค้า โดยระบบจะมีขั้นตอนการ Learning เพิ่มเข้ามา  ไม่เพียง
เท่านั้น เมเจอร์ยังพัฒนาระบบ Online Payment เพื่อผลักดันให้มีการใช้งาน Payment ในรูปแบบ Cashless โดยจับมือ
ร่วมกับ partner เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาในการซื้อตั๋ว จองตั๋ว ผ่านระบบออนไลน์ โดยค านึงถึงความปลอดภัย ของข้อมูล
ลูกค้า เป็นหลัก และมีการน าเข้าข้อมูลจากระบบ รวบรวมเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลของผู้บริโภค 

จากการเปิดตัว Super Application ตั้งแต่ปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการซือ้ตั๋วหนังผ่าน Application จาก 2.5 ล้านใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 – 8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 
20 ในปี 2564 โดยตั้งเป้าหมายสดัส่วนการซื้อตั๋วหนังผ่านตู้ Kiosk : เคาน์เตอร์ : แอพพลเิคชั่น จากเดิม 71:21:8 เป็น 75:5:20 
และตั้งเป้ามีอัตราการเติบโตของยอดการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์แตะ 80% ภายในปี 2567  

MAJOR SUPER APPLICATION 

ขณะที่การใช้ ReKeep มาออกตั๋วหนังแบบดิจิทัล ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือท่ีเกดิขึ้นในครั้งนี้จะช่วยลดการพรินต์ตั๋วแบบกระดาษ
ในปี 2021 ได้มากกว่า –30% และบริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการหันมาซื้อตั๋วผ่านช่องทางดังกล่าวในสัดส่วน 20% ให้ได้ (ปัจจุบันอยู่ท่ี 10% ที่เหลือ
อีก 90% เป็นการซื้อผ่านตู้ Kiosk ในโรงภาพยนตร์)  
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมองถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาข้อเสนอ 
การท าโฆษณา และบริการต่างๆ ที่สามารถ Personlized ใหต้รงความ
ต้องการของผู้บริโภค คนดูหนังของเมเจอร์แตล่ะคนให้ตรงใจมากท่ีสดุจากการ
เก็บข้อมูลบน ReKeep เพื่อช่วยให้การสื่อสารและการท าตลาดท่ีเกีย่วข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แต่ละเรื่องตอบโจทยค์นดูและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
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ทั้งนี้ การพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงการให้บริการผ่านทางแอพพลิเคช่ันในปี 2564 มีผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 จากช่องทางการซื้อตั๋วทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสามารถเพิ่มช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วกว่า 3 
แสนใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า  33,000 บาท  รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์กรในการศึกษานวัตกรรมส าหรับ
โครงการ Green Cinema ในการพัฒนาปรับปรุงโรงภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2564 
บริษัทมีแผนในการขยายช่องทางการรับช าระโดยอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการ ‘ทดลองรบัแลกตัว๋หนงัดว้ยสกุลเงินดิจิทัล’ ซึ่ง
ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ 2 ราย ได้แก ่ซิปแม็กซ์ (Zipmex) แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัว และ แรพิดซ์ (Rapidz) ผู้
ให้บริการระบบบริหารการรับแลกสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายฐานลูกค้า เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้คริปโตฯ จะเป็น
คนรุ่นใหม่และกลุ่มนักลงทุน 

 

 

 

อีกหนึ่งในนวัตกรรมแบบเปดิ (Open Innovation) ของบริษัทฯ ตั้งแต่ป ี
2563 ได้แก่ การพัฒนาการวางระบบ Smart Air Control ซึ่งเป็นระบบการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงภาพยนตร์ผา่น Smart Phone และระบบ
เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ โดยตั้งค่ามาตรฐานตามโครงสร้างของแต่ละโรง
ภาพยนตร์ โดยเมเจอร์ ได้ร่วมมอืกับ SCG ในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้    

                    โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และวางแผนส าหรับสาขา 
                    ทดลอง โครงการ Green Cinema – Smart Air Control  

Smart Air Control (Green Cinema Project) 

 

 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบจัดการเอกสารภายในบริษัทฯ ต่อเนื่องจากปี 2563 ตั้งแต่ระบบการอนุมัติ

เอกสาร ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อแนวคิดออฟฟิศยุคใหม่ ที่เป็นสังคมไร้
กระดาษ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษเท่านั้น หากแต่ยังช่วยลดระยะเวลาใน
การท างาน ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ตอบโจทย์แนวทางในการท างานรูปแบบใหม่กับบุคลากรชาวเมเจอร์ในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด 19  

E-Memo ระบบอนมุตัเิอกสารออนไลน์ ท าใหส้ามารถสร้าง อนุมัติเอกสารได้ทุกที่ทุก
เวลา ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ท าให้ทุกการอนุมัติรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
E-Staff ส าหรับใช้สิทธิ ดูภาพยนตร์ โยนโบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ และเล่นไอซ์สเก็ต  
E-Claim ส าหรับการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือต่างๆ  

การปรบัปรงุระบบภายในของบริษทั Paperless Office 
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การบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน 
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การบรหิารจดัการหว่งโซ่อปุทาน  
(Supply Chain Management) 

 
เปา้หมายป ี2564  คู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมิน

ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 10% 
 คู่ ค้ า ธุ รกิ จส าคัญล าดับที่  1  ( Critical Tier 1 Suppliers) ได้ รั บการสื่ อสาร

จรรยาบรรณ 100%  
 การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก ตลอดกระบวนการ

ธุรกิจหรือห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ = 0 

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  คู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Suppliers’ Onsite Audit) ด้านความยั่งยืนจ านวน 4 ราย คิด
เป็น 8.51%1 

 คู่ ค้ า ธุ รกิ จส าคัญล าดับที่  1  ( Critical Tier 1 Suppliers) ได้ รั บการสื่ อสาร
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 100%  

 ไม่ได้รับการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก ตลอด
กระบวนการธุรกิจหรือห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ  

 

ความท้าทาย 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้การ

บริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ และทันต่อเวลาให้กับลูกค้า รวมทั้งการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างคู่ค้าที่ค านึงถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย วัตถุดิบและ
สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว ้

การจัดซื้อของบริษัทฯ ด าเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อและโครงการ ท่ีท างานร่วมกับคู่ค้า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณคู่ค้า
ธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าสามารถส่งมอบสินค้าและผลงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน อีกท้ังส่งเสริมและยกระดับการด าเนินธุรกิจระหว่าง
บริษัทฯ กับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจอันน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
การด าเนินงาน 
 บริษัทฯ มุ่งด าเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติด้านการก ากับ
ดูแลที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) ที่บริษัทฯ จัดท าขึ้น โดยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ที่มุ่งสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มุ่ง
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินงานด้านการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน ส าหรับการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสาร
ให้คู่ค้ารับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอีกด้วย 
1 ในปี 2564 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 (Covid-19) ทางบริษัทคู่ค้าจึงไม่อนุญาตให้บริษัทฯ เข้าไปท า
การตรวจประเมิน 
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การด าเนินงานด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ  

 

 

 
 

 

การด าเนนิงานดา้นความยัง่ยนืส าหรบัคูค่า้  

 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ (Suppliers Code of Conduct) ที่
ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้าธุรกิจทุกกลุ่ม โดยมีขอบเขตและแนวปฏิบัติส าหรับคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจดังกล่าว ให้แก่คู่ค้าลงนามรับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ค้าที่มี
ความส าคัญหรือมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงมากถึงร้อยละ 84.28 

คูค่า้ธรุกจิล าดบัที ่1  
(Tier-1 Suppliers) 

4,257 ราย 

คูค่า้ธรุกจิส าคญัล าดบัที ่1  
(Critical Tier-1 Suppliers) 

47 ราย 

จรยิธรรมธรุกจิ 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 ข้อมูลภายใน 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
 การเปิดเผยข้อมลู 
 การท าธุรกรรม 
 การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน 

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืระหวา่งคูค่า้ 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับคู่ค้า 
(Supplier Code of Practice) 
เพื่อก าหนดมาตรฐานในการด าเนนิ
ธุรกิจของคู่ค้า 

สทิธมินษุยชนและแรงงาน 
 สิทธิเด็ก และการต่อต้านแรงงาน

เด็ก 
 การไมเ่ลือกปฏบิัติ และสิทธิ

แรงงาน 

การบรหิารจดัการคณุภาพ 
 การส่งมอบสินค้า และบริการ 
 การปฏิบัตเิมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

การบรหิารจดัการคณุภาพ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน

พืน้ที่ปฏบิตังิาน 
 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หรือสถานการณไ์ม่ปกต ิ
 การติดตามผลการด าเนินงาน 

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่ปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการด าเนินงาน 

 ในการด า เนินงานของบริษัทฯ มีคู่ ค้ าทางธุรกิจทั้ งสิ้นกว่ า 4,394 ราย โดยแบ่ งเป็นคู่ ค้ าล าดับที่  1 และ  
คู่ค้าที่ส าคัญล าดับที่ 1 ซึ่งนิยาม ดังนี้  

1. คู่ค้าธุรกิจล าดับที่ 1 (Tier 1 Suppliers) เป็นคู่ค้าที่จ าหน่ายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าธุรกิจ
ล าดับที่ 1 จ านวนท้ังสิ้น 4,257 ราย  

2. คู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) เป็นคู่ค้าผู้จ าหน่ายสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจ 
และเป็นสินค้าเฉพาะที่ไม่สามารถทดแทนจากผูข้ายรายอื่นได ้หรือมีจ านวนผู้ขายน้อยราย หรือคู่ค้าท่ีมียอดการซื้อขายกับ
บริษัทฯ อยู่ในระดับสูง โดยบริษัทฯ มีคู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดบัท่ี 1 ตามนิยามดังกล่าว จ านวน 47 ราย คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
การซื้อขายมากถึงร้อยละ 80.13 
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ทั้งนี้ ในการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทฯ มีการตรวจประเมินครอบคลุมประเด็น
ความยั่งยืน (Supplier Auditing with ESG Criteria) ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการคุณภาพ สิทธิ
มนุษยชนเด็ก การรับรองมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยของพื้นที่การท างาน ตลอดจนการ
จัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัย และข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด าเนินการของคู่ค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

กระบวนการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนคู่ค้าธุรกิจ 

การสรรหาและ
คดัเลอืกคูค่า้ทีม่ี

ศกัยภาพ 

ประเมนิความเสีย่ง การพฒันาศกัยภาพ
ของคูค่า้ผา่น

กระบวนการจดัหา
และบรหิารหว่งโซ่
อปุทานอยา่งยัง่ยนื 

ประเมนิผล 
การด าเนนิงานดา้น
ความยัง่ยนืของคูค่า้ 

สรา้งความผกูพนัและ
รกัษาความสมัพนัธ์
ระยะยาวกบัคูค่า้ 

 บูรณาการแนว
ทางการพัฒนาความ
ยั่งยืนเข้าไปในทุก
ขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกคู่คา้รายใหม ่

 การประเมินความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(ESG Risk Assess-
ment) 

 การอบรมคู่คา้เพื่อ
สร้างความเข้าใจการ
ใช้และท าแบบ
ประเมินตนเอง 

 เข้าตรวจประเมิน
ด้านความยั่งยืนใน
พื้นที่ปฏิบัติงานของคู่
ค้า (Suppliers 
'Onsite Audit) 

 มุ่งสนับสนุนการให้
ความรู้ จดัอบรมเพิ่ม
ทักษะ และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ร่วมกัน 

หว่งโซ่อปุทานทีเ่ปน็มติรต่อเดก็ 

กรอบจรรยาบรรณคูค่้าธุรกิจการคา้ของบริษัทฯ ครอบคลุมด้านสทิธิมนุษยชน โดยก าหนดแนวปฏิบัติที่ไม่ใช้แรงงานเด็กใน
กระบวนการทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labor) เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้คู่ค้ามีการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบหรือไดร้ับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก ตลอดกระบวนการธรุกิจหรือห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินงานด้านความยั่งยืนส าหรับคู่ค้า ที่สอดคล้องกับบริบทด้านความยั่งยืน 
ตลอดจนสื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจกว่า 47 ราย เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการด าเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าในพื้นที่ปฏิบัติงานส าหรับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี ้

1. คู่ค้าธุรกิจล าดับที่ 1 (Tier 1 Suppliers) ได้รับการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 ราย จาก 
4,257 ราย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทท่ีเข้ารับการตรวจประเมิน พิจารณาจากสินค้าท่ีมีความต้องการซื้อขาย 
ณ ขณะนั้น และมีความจ าเป็นต้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานท่ีผลิตสินค้า  

2. จ านวนคู่ค้าธุรกิจส าคัญล าดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ที่ได้รับการเข้าตรวจประเมินและเข้าเยี่ยมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 4 ราย จาก 47 ราย คิดเป็นร้อยละ  8.51  

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ Credit term กับทางคู่ค้า เป็นระยะเวลา 90 วัน ในช่วงสถานการณ์โควิดท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระของบริษัทคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการจ่ายช าระให้กับบริษัทคู่ค้า ภายในระยะเวลา 60 วัน ซึ่งเร็วกว่า
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 
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การเคารพสทิธมินุษยชน 
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 การเคารพสทิธมินษุยชน 
(Human Rights) 

เปา้หมายป ี2564  ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ผลการด าเนนิการป ี2564  ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น 0 กรณี  

ความท้าทาย 
การด าเนินธุรกิจอย่างมีรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากลเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส าคัญภายใต้บริบทการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก และการบังคับใช้
แรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรควรให้ความส าคัญและด าเนินการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจของภายในองค์กร เพื่อ
ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

 
การด าเนินงาน 
 บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้
นโยบายความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่มุ่งส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ที่ปราศจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ 
รวมถึงการจ้างงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา 
เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างในองค์กร   

 เพื่อให้การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ท าหน้าที่ร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อ
การจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานโดยระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การล่วงเกินทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติและการ
ให้โอกาสเท่าเทียมกัน ไว้ในข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (Code of Con-
duct) ของบริษัท และมีการอบรมสื่อสารประเด็นดังกล่าวผ่านหลักสูตรออนไลน์ ทางระบบ E-learning Web หรือ mpassion-
learning.com เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างท่ัวถึง 

ประกาศนโยบายดา้นการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลและนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกตา่งของบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน และนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการคุ้มครองข้อมลู่วนบุคคลของผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารทางกฎหมาย สร้างระบบรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นสทิธิมนุษยชน โดยมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
สร้างอาชีพให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ไดแ้ก่ โครงการจดัสรรพื้นท่ีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลส าหรับผู้พิการ และโครงการนวดผ่อนคลาย 
Office Syndrome โดยผู้พิการ โดยมีมลูค่าการด าเนินงานรวมมากกว่า 3.17 ล้านบาทต่อปี 

โครงการสนบัสนนุการสรา้งอาชีพใหแ้กผู่ทุ้พพลภาพ  
 
 โครงการจดัสรรพืน้ทีข่ายสลากกนิแบง่รฐับาลส าหรบัผูพ้กิาร 

 เมเจอร์ กรุ้ป  ส่งเสริมอาชีพโดยจดัสรรพื้นท่ีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไมค่ิดค่าใช้จ่ายให้แกผู่้พิการ จ านวน 
11 คน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 โครงการนวดผอ่นคลาย Office Syndrome โดยผูพ้กิาร  

 เมเจอร ์ กรุ้ป  จดัให้มีโครงการนวดผ่อนคลาย Office Syndrome ส าหรับเพื่อนพนักงาน โดยมีมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ในปี 2564 ได้จัดจ้างผู้พิการ จ านวนทั้งสิน้ 12 คน ส่งเสริมให้มีรายได้และอาชีพ ใน
ขณะเดียวกัน เป็นการให้บริการส าหรับพนักงานเมเจอร์ กรุ้ป ในการนวดผ่อนคลายลดปญัหาโรค Office Syn-
drome   

คิดเป็นมลูค่าการด าเนินงาน 9,900 บาทต่อคนต่อเดือน   

รวมทั้งสิ้น 1,188,000 บาทต่อปี 

 

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2564 

เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย จ านวน 5 คน 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต จ านวน 3 คน 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า จ านวน 1 คน 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท จ านวน 2 คน 

 
คิดเป็นมลูค่าการด าเนินงาน 180,000 บาทต่อคนต่อปี  

รวมทั้งสิ้น 1,980,000 บาทต่อปี 
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- นอกเหนือจากการก าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงให้การสนับสนุนการจ้างคนพิการเข้าร่วมงานกับทาง
บริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรา 33 ก าหนดให้สถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องจ้างงานคน
พิการในอัตราส่วน 100 : 1 เช่น ถ้าบริษัทมีพนักงาน 100 คน ก็ให้จ้างงานคนพิการ 1 คน หากผู้ประกอบการไม่สะดวกจ้าง ก็
ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 34 หากผู้ประกอบการไม่ท า
ตามมาตรา 33 และ 34 ก็สามารถท าตามมาตรา 35 คือ ให้สถานที่ท างาน ฝึกอบรมคนพิการ หรือให้การจ้างงานในลักษณะเหมา
จ้างหรือเหมาบริการ  

ดังนั้น บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 จ านวน 2 คน และ 
ด าเนินการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แบ่งเป็น การจ้างเหมาบริการ จ านวน 10 คน และ การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จ านวน 6 คน, บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 จ านวน 2 คน และ 
ด าเนินการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เป็นการจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จ านวน 3 คน, และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป 
จ ากัด ได้มีการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 จ านวน 4 คน ตามล าดับ  

ในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขและลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการเยียวยาที่
เหมาะสม ภายใต้กรอบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทที่มุ่งเน้นการเคารพในสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ
อย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกด
ขี่ข่มเหง ในทุกรูปแบบ การจ้างงานที่เป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท าใด ๆ ท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

ไม่เพียงแต่การด าเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุน
การด าเนินงานดังกล่าวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ด้วย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและ
ผู้รับเหมา ชุมชนและสังคม และลูกค้า ภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและ
หลักการชี้แนะว่าด้วยการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Hu-
man Rights: UNGP)  โดยในปี  2564 เมเจอร์  กรุ้ป  ได้มีการ เตรียมการเพื่อตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่ าง 
รอบด้าน อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการติดตามตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน พบว่า ในปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์
ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
 
 

 

 
 

ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 กรณ ี
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การมสี่วนรว่มของชุมชนและสังคม 
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 การมสีว่นรว่มของชมุชนและสงัคม 
(Community Engagement) 

เปา้หมายป ี2564  โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ อย่างน้อย 10 โรงเรียนต่อปี และครบ 77 จังหวัด 
ภายในปี 2568  

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ 
53 จังหวัด 53 โรงเรียน 53 ห้อง   

 

ความท้าทาย 

เมเจอร์ กรุ้ป มีมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน น าไปสู่การสร้างผลเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการพัฒนาสังคมเป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
การด าเนินงาน 

 ที่ผ่านมา เมเจอร์ กรุ้ป มีการด าเนินงานท่ีไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนและสังคมรอบโรงภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนเนื่องมาจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม บริษัทจึงมุ่งด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เมเจอร์ กรุ้ป จัดตั้ง
คณะท างานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่ในการจัดท านโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนผลักดันในพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้า มีส่วนรวมใน
กิจกรรมด้าน CSR รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรอบด้าน ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และ
ด้านการศึกษา รวมถึงจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการ
มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้าง
แรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้เยาวชนได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ทั้งนี้ 
การด าเนินโครงการดังกล่าวในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ส ารวจความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่โรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ เพื่อ
คัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่มีความต้องการและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียน
และชุมชนในพื้นที่ส าหรับปีถัด ๆ ไป นอกจากการด าเนินการเพื่อสังคมในนามมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ แล้ว ในการด าเนินธุรกิจของ
เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ยังมีการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้พิการส าหรับขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริการนวดให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพผู้พิการอีกทางหนึ่งอีกด้วย  

 ใน ปี 2564 การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ด าเนินการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมงบประมาณด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้
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การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

  ช่องทางการสนับสนุน 
 

  เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)    ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

  1.7 ล้านบาท  

      

  อาสาสมัครพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม   
   

  0.2 ล้านบาท  
 

  การบริจาคอื่นๆ เช่น สิ่งของ อาหาร     
  

  0.1 ล้านบาท 

 

  ค่าบริหารจัดการ 

  0.6 ล้านบาท 

 ใน ปี 2563 การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในนามเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไดด้ าเนินการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นมูลคา่กว่า 2.6 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมงบประมาณด้านการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครพนักงานท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม การบริจาค ตลอดจนค่าการบรหิารจดัการโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 เมเจอร์ กรุ้ป ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ าเสมอภายใตภ้ารกจิความยั่งยืน รวมถึงการต่อยอด
ความช่วยเหลือสู่สังคมวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต้องเติบโตขึ้นเพื่อเป็นก าลังขับเคลื่อนสังคมต่อไป 

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2564 

กจิกรรม มลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์

เปดิโลกกวา้ง สรา้งรอยยิม้ สง่มอบหอ้งหนังเพือ่การเรยีนรู ้ สานน้ าใจ ชว่ยผูป้ระสบภยัโควดิ 

การบริจาคเพื่อการกุศล    24% 
(Charitable Donation) 
 

การร่วมลงทุนทางสังคม    74% 
(Community Investment) 

 

กิจกรรมเชิงพาณิชย์      2% 
(Commercial Initiatives) 
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สานน้ าใจ ชว่ยผูป้ระสบภยัโควดิ 

เปดิโลกกวา้ง สรา้งรอยยิม้ 

กิจกรรมที่เปดิโอกาสให้เยาวชนท่ีด้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี และผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไปได้มีโอกาสเข้าชมภาพยนตร์
เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี มีเยาวชนเข้าชมภาพยนตร์ในโครงการแล้ว 264,476 คน และมีผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์
แล้ว 47,246 คน โดยในปี 2564 โรงภาพยนตรไ์ดร้ับผลกระทบจากมาตราการณ์การปิดโรงภาพยนตร์ จึงไมไ่ดม้ี
การจัดกิจกรรมดังกล่าว 

สง่มอบหอ้งหนังเพือ่การเรยีนรู ้

ก้าวสู่ปีที่ 6 กับกิจกรรมการจัดท าและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรยีนรู้ โดยมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเยาวชน
ที่ด้อย โอกาส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน โดยมเีป้าหมายการด าเนิน การปีละ 10 โรงเรียนใน 10 
จังหวัด เพื่อเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการเรียนรู้นอกห้อง เรียน ซึ่งมีคณุครูเป็นผู้ชี้แนะผ่านภาพ ยนตร์ การ์ตนู และสาร
คดีสร้างสรรค์ โดยมเีป้าหมายปีละ 10 โรงเรยีนใน 10 จังหวัด ตัง้แต่ปีที่ 2559-2564 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้
จัดท าและส่งมอบห้องหนังเป็นจ านวนทั้งสิ้น 53 โรงเรียน ใน 53 จังหวัด  
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จากการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในปี 2564 พบว่า ชุมชนและ
สังคมมีการตอบรับที่ดี และมีความพึงพอใจกับการด าเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และต่อยอดการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป 

โครงการ โลกหมนุดว้ยการให ้
 

โครงการ โลกหมุนด้วยการให้ มุ่งสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้าง ซึ่งบริหารงาน
และด าเนินกิจกรรมโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา เพื่อส่งเสริม พัฒนาสังคม ชุมชน และเยาวชน ปัจจุบันมี
พนักงานเข้าร่วมกว่า 30 คน ภายใต้การด าเนินงานของ 2 ชมรม 

 เพื่อช่วยเหลือผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ เมเจอร์ฯ เปดิจองพื้นที่ 4 สาขา รัชโยธิน-
รังสิต-ปิ่นเกล้า-สุขุมวิท ให้ผู้ประกอบการรายย่อยขายสินคา้ฟรีช่วงโควิด เมเจอร์ฯ จึงเดินหน้าช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด โดยเปดิจองพื้นที่จ าหน่ายสินค้าฟรี บรเิวณดา้นหน้าศูนย์การค้าในเครือ
เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป 4 สาขา คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, รงัสิต, ปิ่นเกล้า และ สุขุมวิท ตั้งแตว่ันท่ี 
5 – 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น.  

มลูนธิเิมเจอร ์แคร ์ Green Cinema 
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การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน 
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 การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน 
(Employee Development and Retention) 

เปา้หมายป ี2564  ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

 ร้อยละ 80 ของพนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ โดยเฉลี่ย 10 
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 

 ระดับความผูกพันของพนักงานร้อยละ 80  

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  พนักงานท่ีได้รับการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล คิด
เป็นร้อยละ 85  

 พนักงานท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 85 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 10.56 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 
 ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คิดเป็น 2,206,200 บาท 
 ระดับความผูกพันของพนักงานร้อยละ 80  

 

ความท้าทาย 
บุคลากรถือเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดูแล พัฒนาศักยภาพ และรับฟังความคิดเห็น 

ตลอดจนการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและท าให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หากยังเป็นการ
ช่วยรักษาและจูงใจให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ อันเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานอีกด้วย  

นอกจากน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ยังมุ่งเน้นการดูแลพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลกั Rule of Success พร้อม
ทั้งให้ความส าคัญในการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถ
แข่งขันทางธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
การด าเนินงาน 
 เ ม เ จอร์  ก รุ้ ป  ต ระหนั กและ ให้ ค วามส าคัญกั บกา รส่ ง เ ส ริ มพนั ก งาน ให้ มี ค วามรู้ ค ว ามสามารถ  ผ่ า น  
การอบรมและสัมมนาส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งในลักษณะที่ท าพร้อมกับการท างาน (On-the-job training) 
และลักษณะอบรมงาน (Functional training) นอกจากนี้ หน่วยงานสรรหาบุคคล ภายใต้แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท า
หน้าท่ีในการสรรหาบุคลากร เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างพนักงานท่ีมีศักยภาพและให้เกิดความหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น เพศ 
สัญชาติ  หรือเช้ือชาติ  ซึ่งการรับบุคคลเข้าท างาน  จะพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารการท างานร่วมกันภายในองค์กรเป็น
หลัก นอกจากน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ยังตระหนักถึงความสามารถท่ีหลากหลายในความต่าง จึงเปิดกว้างให้พนักงานสามารถแต่งกายได้
ตามเพศสภาพ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ให้ความส าคัญ
และค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง 
พนักงาน หรือเพื่อนร่วมงานท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิดถือเป็นความผิดวินัย 

 เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือของพนักงานที่มีศักยภาพและเข้าใจในวัฒนธรรมในองค์กร 
เมเจอร์ กรุ้ป จึงก าหนดการประเมินผลการด าเนินงานที่โปร่งใส ปรับแนวทางการด าเนินงานให้เอื้อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน รวมถึงการก าหนดโครงการหรือสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจและสะท้อนถึงความใส่ใจต่อพนักงาน 
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 ในปี 2564 แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้ระบบการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Man-
agement System) เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดในการท างาน (Key Performance Indicator : KPI) และได้เริ่มน า OKRs : Objective 
and Key Results เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผล มาปรับใช้ในหลายๆหน่วยงาน วางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อวัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

 

โครงการ OKRs Cross function 

 เมเจอร์ กรุ้ป ปรับวิธีการท างานในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น โดยน าโครงการ OKRs Cross function มาจัดท าเป็นเวิร์ค
ช้อพ และน าพนักงานตัวแทนของแต่ละแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน มา
พัฒนาโครงการตา่งๆ เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการท างาน สร้างทัศนคติที่ดีให้พนักงาน 
เนื่องจากเป็นการเปดิโอกาสให้พนกังานได้คิดค้นและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในองค์กรด้วยตนเอง โดยนวัตกรรมที่ได้รับผลส าเร็จจากโครงการ OKRs 
Cross Function และได้รบัการพฒันา คือ Cashless Cinema ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม
ใหม่ 

พนกังานรายเดอืนทกุคน (รอ้ยละ 100) 
เข้ารับการประเมินผลการด าเนินงาน  

4 ครั้งต่อป ี

วธิกีารประเมนิผลการด าเนนิงาน 
ประกอบด้วย การเทียบ KPI/OKRs 
และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน  

(วิธี 360 องศา) 

การปรบัต าแหนง่และเงนิเดอืน 
สอดคล้องตามระดับความสามารถของ

พนักงานและผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 

การประเมนิผลการด าเนนิงานของพนกังาน 

เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมเจอร์ กรุ้ป มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยเริม่ต้นจากการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ Rule of 
Success และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดรายละเอียดการท างานขององค์กร เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการรักษา
พนักงานท่ีมีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับองค์กรในระยะยาว อาทิเช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้น า, โครงการพัฒนา

พนักงานตามสายอาชีพ, โครงการพัฒนาพนักงานประสิทธิภาพสูง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงานเกิดความเข้าใจและมี
พฤติกรรมการท างานที่สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร โดยในปี 2564 ได้มีการอบรมท า Workshop เพิ่มสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้กับพนักงานในองค์กร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,400 ช่ัวโมง 
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 เมเจอร์ กรุ้ป ก าหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกต าแหน่งและทุกสายงาน ท้ังในลักษณะที่ท า
พร้อมกับการท างาน (On-the-job training) และลักษณะอบรมงาน (Functional training) รวมถึงติดตามผลด าเนินงานด้าน
การฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

 อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ รวมถึงการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานของ
พนักงานในช่วงวิกฤติโควิด 19 เมเจอร์ กรุ้ป ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับพนักงานผ่านระบบภายใน
ของบริษัท เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) ของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพใกล้เคยีงกับการปฏิบัติงานท่ีบริษัทมากที่สุด แพลตฟอรม์ออนไลน ์ เพื่อ
เสรมิสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์ส าหรับการใช้งานโปรแกรม LARK , Online Learning ภาษาจีนเบื้องต้น, รูไ้ว้...ไม่ละเมดิ กับ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, Rule of Success วัฒนธรรมองค์กร และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 
นอกจากน้ี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภบิาลอาหาร ประกอบอาหารได้
ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภยั รวมทั้งลดความเสี่ยงในการบรโิภคอาหารปนเปื้อน และปฏิบัตไิด้ถูกต้อง
ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานข้อบังคับ “กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” 
ตามที่กรมอนามัยก าหนด จึงก าหนดให้พนักงานทุกคนท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้ารับการอบรม เพื่อ
สร้างสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองคก์รอีกด้วย 

แผนการพฒันาบคุลากร  

(Career Development Program) 

 

ผลการฝกึอบรมพนกังาน ป ี2564 

 

อบรมภายใน  อบรมภายนอก   

Functional Skill 
Soft Skill/ 

Leadership Skill 
ผูบ้รหิาร พนกังาน 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม 

22 หลักสูตร 16 หลักสูตร 14 หลักสูตร 19 หลักสูตร เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 

9,387 ช่ัวโมง 4,907 ช่ัวโมง 84 ช่ัวโมง 114 ช่ัวโมง 2,206,200 บาท 

198 คน 26 คน 15 คน 11 คน  

อบรมภายในรวม 38 หลักสูตร 
14,294 ช่ัวโมง/  

224 คน 

อบรมภายนอกรวม 33 หลักสูตร 
    198 ช่ัวโมง/  

26 คน 

 

การพฒันาบคุลากร 

เมเจอร์ กรุ้ป มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนิน การ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจใน
รายละเอียดการท างานขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนด
กลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงโครงการรักษาพนักงานท่ีมี
ศักยภาพให้อยู่ร่วมกับองค์กรในระยะยาว อาทิเช่น โครงการพฒันา
ภาวะผู้น า, โครงการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ, โครงการพฒันา
พนักงานประสิทธิภาพสูง เป็นตน้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
เข้าใจและมีพฤติกรรมการท างานที่สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร 



62      รายงานการพฒันาความยัง่ยนื ประจ าป ี2564 ( Executive Summary ) 

 

 

 

 
 

โครงการ การท างานจากทีบ่้าน (Work from Home) 

 เมเจอร์ กรุ้ป ปรับปรุงโครงสรา้งและรูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปีที่
บริษัทไดร้ับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 จึงจัดท าโครงการ การท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ควบคู่กับการท างานท่ีส านักงาน (Hybrid) 
ตระหนักและให้ความส าคัญถึงประสิทธิภาพการท างานท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเกิดขึ้นในส านักงานเท่านั้น รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เหมาะสมแก่การท างาน
ส าหรับแต่ละตัวบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้พนักงานสามารถท างานจากนอกส านักงานได้ ซึ่งคาดว่าสามารถเพิม่ศักยภาพในการท างานและลดกา
พลังงานในส านักงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย 

 นอกจากน้ี บริษัทได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โครงการสหกจิศกึษา/โครงการทวภิาคึ 

 ก้าวสู่ปีที่ 7 กับโครงการสหกิจศึกษา กลไกในการส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเมเจอร์ กรุ้ป สนับสนุนเรื่องการฝึกงาน
และการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในชีวิตการท างานให้กับนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการท างานยคุใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายสหกิจศึกษา สร้างแรงบันดาล
นักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมสหกิจศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการพันธมิตรให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากน้ี ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานให้กับองค์กร
ด้วย 

 ในปี 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 335  คน โดยแบ่งเป็นสหกิจศึกษา 241 คน และทวิภาคี 94 คน ซึ่งลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในส่วนของ
การจ้างงานได้ 3.08 ล้านบาท 

การด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมการดแูลสขุภาพของพนกังาน 
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เมเจอร์ กรุ้ป ปรับปรุงโครงสรา้งและรูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมรับมือกับการเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปีทีผ่่านมา 
Hybrid) บริษัท

แก่การท างาน
ส าหรับแต่ละตัวบุคคล ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้พนักงานสามารถท างานจากนอกส านักงานได้ ซึ่งคาดว่าสามารถเพิม่ศักยภาพในการท างานและลดการใช้

นอกจากน้ี บริษัทได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

กับโครงการสหกิจศึกษา กลไกในการส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเมเจอร์ กรุ้ป สนับสนุนเรื่องการฝึกงาน
นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดั

การศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการท างานยคุใหม่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายสหกิจศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
งงานให้กับองค์กร

คน ซึ่งลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในส่วนของ
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โครงการ Major Health Care และ Major Lose Weight เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้
ดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความสนใจและให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายมาก
ยิ่งขึ้น ท้ังนี้ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี  

 รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ Major Health Care ประกอบด้วยคลาสออกก าลังกลายประเภทต่างๆ เช่น Code 
Abs, Body Pump, Body Combat, Yoga Basic, Cardio Sculpt, RPM (ปั่นจักรยาน), Zumbaเป็นต้น 

 

 

 

 

 

โครงการ Happy Relax นวดผ่อนคลาย Office Syndrome เพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่อง Office Syndrome ของพนักงาน 
รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการจ้างผู้พิการใน
สถานประกอบการ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานสัปดาห์ละ 
1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ใหญ่เข้ามาใช้บริการ ให้บริการตั้งแต่ 09:00 – 16:40 น. จากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของจ านวนพนักงานที่เข้าใช้บริการ 250 คนต่อเดือน และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ โดยพนักงานรู้สึกพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
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ในกา รพัฒน าศั ก ย ภาพพนั ก ง านนั้ น  บ ริ ษั ทฯ  ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะ ใ ห้ ค ว า มส า คั ญกั บ ก า รฝึ กอบร มแล ะ  
การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากแต่ยังมีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม อาทิ การ
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ การพิจารณาผลงานและวัดผลการท างานด้วยความเป็นธรรม 
ตลอดจนจัดให้มีการประเมินการท างานของพนักงาน เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดอบรมหรือ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน อีกทั้งยังมีการประเมินผลความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริษัทฯ และสื่อสารผลการประเมินความผูกพันของพนักงานผ่านช่องทางอีเมลให้แก่พนักงานอีกด้วย 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน พบว่า ในปี 2564 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
บริษัทฯ โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80 เท่ากับปี 2561 ซึ่งมีผลการประเมินที่ร้อยละ 80 และเป็นปีที่ได้รับรางวัล The Best Em-
ployers โดยหัวข้อหลักท่ีความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ น้อย คือ หัวข้อผลตอบแทน และสวัสดิการ และการบริหาร
จัดการในองค์กร  ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการส าหรับ
พนักงาน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้
อย่างเต็มที่ และการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตไปพร้อมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน  
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งานท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณภาพชีวิต 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

โอกาสเตบิโตในสายอาชีพ 

การบริหารจัดการในองค์กร 

หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 
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สุขภาวะและความปลอดภยัใน 
สภาพแวดล้อมการท างาน 
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ความท้าทาย 
 เมเจอร์ กรุ้ป ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการด าเนินงานด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนโดยรอบ ตลอดจนการ
ป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการท างานของพนักงาน ซึ่งไม่เพียงจะเอื้อประโยชน์ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล หากแต่ยังเป็น
การสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย  

 จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน รวมทั้งแนวทางและวิธีการด าเนินงานด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและองค์กรคู่ค้า 

การด าเนินงาน  

 เมเจอร์ กรุ้ป ประกอบธุรกิจตั้งอยู่บนความปลอดภัยในการท างานอยู่เสมอ บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการบริหารด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคงอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย การให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกข้ันตอน การป้องกันความสูญเสียและเจ็บป่วยของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการน านโยบายความ
ปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ในองค์กรคู่ค้า เพื่อมุ่ งมั่นสู่  
สังคมสีเขียว 

 นอกจากนี้ ยังมีแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากการท างานหรือความไม่ปลอดภัยใน
การท างาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการจริง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการท างานของสถานประกอบกิจการอีกด้วย 

การบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เมเจอร ์ กรุ้ป แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย รับผดิชอบดูแลความปลอดภัยของ
พนักงานทุกคน ครอบคลุมความปลอดภัยในอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นคณะท างานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายในสถานประกอบการ 
และคณะกรรมการสวสัดิการ ซึง่รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของ
พนักงานร่วมกับฝ่ายที่เกีย่วข้อง ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุด จะรว่มก าหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อ
พนักงาน คู่ค้า และให้การเยียวยา และช่วยเหลือพนักงานกรณีเกดิอุบัติเหตุ อาทิ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานท่ีประสบ
อุบัติเหตุจากการท างาน รวมถึงท าหน้าท่ีติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ รวมทั้งก าหนดนโยบายต่างๆในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควดิ 19 นอกจากน้ี ได้มีการก าหนดแนวทางการท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home)  และจัดท าการประเมิน
ความเสีย่งออนไลน์ ด้านความปลอดภัยของพนักงาน และคู่คา้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการตดิเช้ือโควิด 19 ของพนักงาน
และคู่ค้า รวมถึงผู้มสี่วนได้เสียที่เกีย่วข้อง 

    การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนกังาน 
(Employee Development and Retention) 

เปา้หมายป ี2564  อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นเสียชีวิต เป็นศูนย์ 
 อัตราการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ 

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  การเกิดอุบัติเหตุจ านวน 10 ราย 
 การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 0 ราย  
 การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ 0 ราย 
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แนวทางการด าเนนิงานดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 เมเจอร์ กรุ้ป ก าหนดความรับผิดชอบการด าเนินงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัย 
ความมั่นคง อาชีวอนามัย และพลังงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตใุนสถานประกอบการ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภยัและความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

 

 

          ปฏิบัติตามกฎหมาย 

     และภาระผูกพันท่ีเกี่ยวข้องด้าน 

ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 

 

 

 

       จัดสรรและใช้ทรัพยากร 

   และสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 

 

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนและกระบวนการท างาน 

ป้องกันความสูญเสีย 
และการเจ็บป่วย 

สนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ 
จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยพจิารณา
ถึงความปลอดภยัและเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมนโยบายฯ ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในองค์กรคู่ค้า 

ความปลอดภยัในอาคารส านกังาน 
 

เมเจอร์ กรุ้ป ก าหนดให้แผนกบรหิารทรัพยากรมนุษย์และบริหารส านักงาน (Shopping Mall) เป็นผู้รับผิดชอบด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภยัในอาคารส านักงาน นอกจากนี้ ยังท าหนา้ที่ในการก าหนดสวสัดิการของพนักงาน และจัดให้มีกิจกรรม
ด้านความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  

ก ากับดูแลงานด้านความปลอดภัย 
ระดับองค์กรร่วมกับหน่วยธุรกิจอืน่ๆ  

ก าหนดสวสัดิการ เพื่อสนับสนุนความ 
เป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน 

ประสานงานและสื่อสารข้อมลูการ 
จัดการดา้นความปลอดภยั  

สนับสนุนการสื่อสารและความสมัพันธ์
ระหว่างพนักงานประจำส านักงานใหญ่ และ

พนักงานสาขา 

จัดฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย อาทิ การซ้อม
อพยพหนีไฟประจำป ี
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การอบรมพนกังานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 

 เมเจอร์ กรุ้ป จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และบริษัทคู่ค้าทุกคนก่อนเริ่มท างาน 
อีกทั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระงับอัคคีภัยที่จ าเป็นส าหรับพนักงาน และ
บริษัทคู่ค้า ให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน หรือตรงตามประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยบริษัทจัดท า
แผนการฝึกอบรม การด าเนินการตามแผน ประเมินผล ตลอดจนบันทึกและจัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจในสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยความปลอดภัย 

แผนการด าเนนิงานในอนาคต 
 

 เมเจอร์ กรุ้ป มีแผนการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภยัส่วนบุคคล และความปลอดภัยนสถานประกอบการ 
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564-2573 ดังนี ้

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อเพ่ิมความตระหนักให้แก่พนักงาน 
 ยกระดับการบรหิารจดัการความเสี่ยงเชิงรุก และจดักลุม่การบริหารความปลอดภัย โดยพิจารณาความส าคญัของ

โครงการ 
 สนับสนุนการสร้างวินัยในการปฏบิัติงานแก่ พนักงาน กลุ่มบริษัทฯ คู่ค้า และพันธมติรทางธุรกิจทีส่ าคญั 

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2564 

สรปุสาระส าคญัของการด าเนนิงาน คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
ดา้นการบรหิาร (งานประจ า) 
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2564 (แต่งตั้งใหม่เนื่องจากหมดวาระ) 
 จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นประจ าทุกเดือน 
 จัดเก็บรวบรวมสถติิการเกิด Incident/Accident ที่เกดิขึ้นประจ าเดอืน และจัดท ารายงาน 
ดา้นการพฒันา/สง่เสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
 มีการจัดอบรมหลักสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับพนักงาน

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก และผูจ้ัดการฝ่าย 
 จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ Cinema, Bowling, Shopping Center, Con-

struction และ IT 
ดา้นควบคมุ ตรวจสอบ และปรบัปรงุ 
 ตรวจสอบและปรับปรุงความเรยีบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยโครงสร้างอาคารและส่วนต่างๆของสาขาใหม่ (New 

site) 
 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย CCTV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบเครือ่งฉายภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การซ่อมบ ารุงทุกสาขาทั่วประเทศ และ

ด าเนินการเปลี่ยนเครื่องฉายภาพยนตรร์ุ่นใหม่ในสาขาหลักท่ีส าคัญก่อนเป็นล าดับแรก  
 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ (Preventive Maintenance)  ระบบไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟ, เครื่องปั่นไฟหลัง/ส ารอง, หม้อ

แปลงไฟฟ้า, สายไฟ และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องส าหรับสาขา Stand Alone 
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การฝกึซอ้มอพยพหนไีฟและดบัเพลงิประจ าป ี

  
          เมเจอร์ กรุ้ป จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปสี าหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณเีกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในอาคารส านักงาน รวมถึงวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อควบคุมเพลิงไหมไ้ม่ให้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งใน
ปี 2564 ได้มีผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นจ านวนท้ังสิ้น 105 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชัวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ข้อ 30 และส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย (Preventive Maintenance) ระบบ Generator, ระบบ Diesel Fire 
Pump, ระบบ Fire Alarm, ระบบ Sprinkler, อุปกรณ์ป้องกันเพลงิไหม้, ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องท าความ
เย็น ส าหรับสาขา Stand Alone 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบเครือ่งปรับอากาศ เครื่องท าความเย็น (Preventive Maintenance) และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมด 168 สาขา ท่ัวประเทศ 

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ IT Network/LAN/WiFi/Cloud/Internet และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับสาขา Stand 
Alone  

ดา้นการปอ้งกนัและระงบัอคัคภียั 
 จัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟของฝ่ายโรงภาพยนตร์ “หลักสูตรการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยและปฐมพยาบาลขั้นต้น 

ประจ าปี 2564” ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 จัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟของฝ่ายศูนย์การค้า “หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจ าปี 2564” 

ส าหรับสาขา Stand Alone  
ดา้นการปอ้งกนัภยัคกุคามทางไซเบอร ์
 มีการทดสอบเจาะระบบ IT (Penetration test) ซึ่งไม่พบจุดสุ่มเสีย่งท่ีมีนัยส าคญั  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มข้อก าหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการปฏิบตัิงานส าหรับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภยัและเพิ่มความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดให้คู่ค้าต้องมีใบอนุญาตการปฏิบตัิงานและมีระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องเตรียมความพร้อม
ด้านความปลอดภยัให้บุคลากรของตนเอง นอกจากนี้ เพื่อให้ไดม้าซึ่งคู่ค้าและผูร้ับเหมาที่มีคณุภาพและตรงตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
 บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการประเมินความเสีย่งของคู่ค้า ด้วยการตรวจสอบคุณสมบตัิของคู่ค้าผ่านการประเมินคู่ค้าเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อวัดผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยขณะปฏิบตัิงานของคู่ค้าเป็นเกณฑห์ลัก ตลอดจนตรวจประเมินคู่ค้าทีส่ าคญัด้าน 
ESG อย่างต่อเนื่อง 
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 ในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของพนักงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บอย่างรุนแรงบนท้องถนนของพนักงาน เมเจอร์ กรุ้ป ได้ลงทุนร่วมกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB) ส านักงานใหญ่ ในการสร้างสะพานลอยเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สถานีรัชโยธิน เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้กับพนักงานในเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2562  

          เมเจอร์ กรุ้ป วัดผลการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 เนื่องจากโรงภาพยนตร์ปิดท าการชั่วคราวตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 และบริษัทฯ  บริหรจัดการในส่วนของโครงการ 
Work From Home ท าให้ตัวเลขการบาดเจ็บลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ประสทิธภิาพการด าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
สถติดิา้นสขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างาน ในป ี2563 

25631 

2561 

2562 

จ านวนอบุตัเิหตทุัง้หมด 

7 

168 

138 

จ านวนอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน 

12 

11 

6 
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 าป
 ี

ในปี 2564 อัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) ของพนักงานเท่ากับ 0.21 
โดยค านวณจากต านวนรายอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อ 200,000 ช่ัวโมง-คน และของคู่ค้าและผู้รับเหมา เท่ากับ 0 

ในปี 2564 ไม่มีการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

25641 10 

 นอกจากนี้ เมเจอร์ กรุ้ป ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการใช้กระบวนการอาชีวอนามัยเชิงรุก ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการบันทึกการเดินทางใน
สถานที่เสี่ยงออนไลน์ รวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจวัดแสง เสียง 
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพดูแล ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่พนักงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านชีวอนามัย และเรื่องปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้
มีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพพนักงาน ดังนี้ 
 ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเริ่มงาน 
 ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งการตรวจสุขภาพท่ัวไป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชี

วอนามัย หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะต้องเข้าพบแพทย์และรับค าแนะน าในด้านการดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามความเสี่ยงของกลุ่มอายุ 

 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพ  
 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน 

4 
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การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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ความท้าทาย   

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีทั่วโลกให้ความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มการขาดแคลนแหล่งน้ าและพลังงาน การ
เพิ่มขึ้นของขยะและของเสีย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท่ีก าลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการขององค์กรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึง
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

การด าเนินงาน  

 ไม่เพียงแตจ่ะด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครดัแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ส่วนในการสนับสนุนการใหค้วามรูแ้ละจัดใหม้ีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสรมิสร้างและปลูกจิตส านึกให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   

 เมเจอร์ กรุ้ป พัฒนาธุรกิจและหนว่ยงานในเครือให้เป็นธุรกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การด าเนินธรุกิจที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มคิดพัฒนาโครงการจนไปถึง
การใช้วัสดุที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ยังส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานทุกระดับเดมิความตระหนักรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดด้ าเนินโครงการ/กิจกรรมดูแลรักษส์ิ่งแวดล้อมท่ีโดดเด่น มีดังนี้  

    การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environment Management) 

เปา้หมายป ี2564  สัดส่วนการใช้น้ าเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ ลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) 

 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  สัดส่วนการใช้น้ าเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ ลดลงร้อยละ 30 (เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 – 2563) 

 เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารและหลอดเป็นวัสดุย่อยสลายได้ 100% 
 ใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกย่อยสลายได้ร้อยละ 100   
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 ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งหนึ่งไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้จากการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการของเมเจอร์ 
กรุ้ป บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนินโครงการลดขยะ อาทิ การจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นที่โรงภาพยนตร์ และใน
ส านักงาน นอกจากนี้  ยังปลูกฝังแนวคิดในการจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นที่ต้นก าเนิด โดยมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนและลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีลักษณะใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับ
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการจัดการขยะในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการลดการใช้พลาสติกอีกด้วย โดย เมเจอร์ กรุ้ป มีการด าเนินการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ชื่อโครงการ Green Cinema โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ Green Cinema การคัดแยกขยะ ตลอดจนการด าเนินการเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ใช้เป็นถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้  
และถุงกระดาษทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเดิม 

 เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าให้สูงสุด พร้อมทั้งป้องกันความ
เสี่ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ า ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าทรัพยากรน้ า จะไม่ใช่ทรัพยากร
หลักที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์ของบริษัท ฯ อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินกิจการและการให้บริการผู้บริโภค 
ทรัพยากรน้ ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริการ อาทิ ในส่วนงานรักษาความสะอาด และระบบสาธารณูปโภค 
ท าให้บริษัทฯ มีความตระหนักถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยผลการด าเนินการในปี 2564 พบว่า การใช้น้ า
ส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand -  alone มีการใช้น้ าเฉลี่ย 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อผู้เข้าชมภาพยนตร์ หรือลดลงร้อยละ  
31 เทียบจากค่าเฉลี่ยการใช้น้ าต่อผู้เข้าชมภาพยนตร์ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 – 2563) ซึ่งกล่าวได้ว่าการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายร้อยละ 20 ในปี 2563 

 

 

 

 

  

 ปริมาณการใช้น้ า (หน่วย : ลูกบาศก์เมตร) 

 อัตรการใช้น้ า (หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อคน)   

การบริหารจัดการน้ า (Water Management) 

2560           2561            2562             2563                 2564 

 

0.537 
0.284 0.381 0.365 ผลการด าเนินการด้านการใช้น้ า 

ปี 2560-2564 

เป้าหมาย : 0.086 

0.17 
0.10 0.09 0.07 

การจัดการของเสีย 

 

0.124 

0.06 



บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)     75 

 

 

เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานการด าเนินงานสีเขียว (Green Platform) โดย
ประกอบด้วยการด าเนินงานท่ีส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน การน าเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ ท้ังในส่วนของ Smart Ticket ลดการใช้ตั๋วหนังแบบกระดาษ, การใช้ถ้วยกระดาษ ทดแทนถ้วยไส้กรอกแบบพลาสติก , หลอด 
BIO แทนการใช้หลอดพลาสติก, งดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า, ถังแยกขยะ Recycle และการใช้พลังงานทางเลือก 
Solar Rooftop ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) ท่ีผสาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการ
ด าเนินงานภายในองค์กร (Corporate Boundaries) กระบวนการทางธุรกิจ (Operational Boundaries) ไปจนถึงสินค้าและ
บริการ (Product and Service) 

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดดูดน้ าท่ีผลิตจากน้ าอ้อย
ธรรมชาติ ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 เดือนในสภาวะท่ีเหมาะสม และไร้สารก่อมะเร็ง โดยเริ่มใช้ส าหรับ 5 สาขาน าร่อง ได้แก่ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท-เอกมัย รังสิต ปิ่นเกล้า และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน -แคราย ซ่ึงได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 ได้ด าเนินการเปลี่ยนหลอดดูดน้ าที่ย่อยสลายได้ส าหรับทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดวางถัง
ขยะแยกประเภทในพื้นท่ีบริการในสาขาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อความสะดวกในการก าจัดขยะ  

การด าเนนิงานที่โดดเดน่ในป ี2564 
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ในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป ด าเนินการเปลี่ยนการใช้ถุง Biodegradable Plastic (ถุง BIO) เป็นการใช้ถุงกระดาษ โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มีปริมาณการใช้ถุงกระดาษไปมากกว่า 703,600 ถุง ท้ังน้ี สามารถช่วยลดต้นทุนการใช้
ถุงได้ถึง 105,487 บาท ที่มีการเปลี่ยนจากถุงพลาสติกประเภทเดิมเป็นถุงกระดาษ 
 

 การสร้างพนัธมติรดนัระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

อีกหน่ึงโครงการส าคัญ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ
มาโดยตลอด เน้นการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ภายใต้ โครงการ “Green Cinema” 
ซึ่งให้ความส าคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะที่เกิดจากการใช้ในชีวิตประจ าวัน
เกิดประโยชน์ และลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

ในปี 2564 โครงการ Green Cinema ยังคงมุ่งเน้นการจัดการขยะพลาสติก ด้วยการปลุกพลังความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะให้ทุกคนใส่ใจเริ่มต้นที่ “ตัวเอง” จากสิ่งง่าย ๆ ตั้งแต่วันน้ี เพียงคิดก่อนท้ิง
และแยกขยะให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจากลูกค้า และพนักงานช่วยกันคัดแยกขยะขวดน้ าพลาสติกประเภทขวด PET 
ก่อนทิ้งลงในถังขยะแยกประเภทที่แยกออกจากขยะทั่วไป เพื่อรวบรวมและน าขวดน้ าพลาสติกประเภทขวด PET ส่งมอบให้กับ 
โครงการ Green Cinema ใน กิจกรรม “แยกขวดช่วยหมอ” ครั้งน้ีสามารถรวบรวมขวดน้ าพลาสติกประเภทขวด PET ได้จ านวน 
16,179 ขวด 225 กิโลกรัม โดยสามารถน าไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซ่ึงชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติกขนาด 
600 มิลลิลิตร จ านวน 18 ขวด เพื่อส่งมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์จ านวน 890 ชุด 

การส่งมอบขวดน้ าพลาสติกเพื่อผลิตเป็นชุด PPE ครั้งน้ี ได้ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ “YOU เทิร์น 
Platform by GC” แพลทฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร 
ผ่าน ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รัชโยธิน 

อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา โครงการ Green Cinema ได้
ส่งมอบขวดพลาสติกประเภทขวดPET จ านวน 11,176 ขวด 190 
กิโลกรัม ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand เพื่อ
น าไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส่งต่อให้กับ 
โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา” 

ท้ังน้ี โครงการ Green Cinema เป็นหน่ึงในโครงการของ
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ให้
ความส าคัญต่อผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น
หนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
ที่มุ่งมั่นการด าเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ตลอดจน มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่
กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวิถีการท างานร่วมกันใน
องค์กร และเป็นรากฐานการพัฒนาให้องค์กรและสังคมในระยะยาว 

การเปลีย่นใชถ้งุกระดาษทดแทนถุงพลาสตกิยอ่ยสลาย 
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 เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นในการลดการก่อให้เกิดของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผลักดันการมาตรการการบริหารจัดการ
ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงกระบวนการภายใน
องค์กร เพื่อลดของเสีย ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน และน้ า โดยศึกษาการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่ามาก
ที่สุด 

การด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย 

  เมเจอร์ กรุ้ป ส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการกำจัดของเสียอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เช่น การซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยการหมุนเวียนของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ผา่นกระบวนการ ลด
การใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยน กระบวนการในการจัดการของเสียให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลด
การกำจัดของเสียโดยเผาทำลายทิ้ง  

 

 

 

 

 ปริมาณของเสีย  (หน่วย : ตัน) 

 อัตรการก าเนิดของเสีย (หน่วย : กิโลกรัมต่อคน)  

 

ท้ังน้ี ในภาพรวมของปริมาณการเกิดขยะปี 2564 พบว่า ปริมาณการเกิดขยะลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึง
สอดคล้องกับจ านวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ และจ านวนลูกค้าผู้มารับบริการในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ปริมาณการเกิดขยะต่อจ านวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ในปีท่ีผ่านมา พบว่า อัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง  
  

ผลการด าเนินงานด้านการลดของเสียปี 2560 - 2564 

2560     2561            2562      2563              2564 

 

4,541 
3,678 

4,687 
4,541 

ผลการด าเนินการด้านการลดของ
เสีย ปี 2560-2564 1.44 

1.21 1.14 
0.87  

3,566 

0.83 
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การจดัการพลังงาน 
และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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ความท้าทาย 
 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น เมเจอร์ กรุ้ป จึง
ตระหนักและมีแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อด าเนินงานจัดการต่างๆ ที่สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวตามนโยบายขององค์กร อาทิเช่น การใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น 

 

การด าเนินงาน  

 เมเจอร์ กรุ้ป มุ่งมั่นด าเนินการจัดการพลังงานเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไดม้ีการแต่งตั้งคณะท างานด้าน Energy Saving ในปี 2562 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานดา้น Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึงจัดให้มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการเปลีย่นหลอดมาใช้หลอดไฟ LED ภายใน
อาคารของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟไปท้ังสิ้น 6,326 หลอด อีกท้ังยังมีการก าหนด KPI เพื่อควบคุม
การใช้พลังงานในแต่ละปี ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง เมื่อเทียบจากปีฐาน 2559 ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าไปท้ังสิ้น 38,500 MW โดยผลการด าเนินการในปี 2564 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 589,629.69 units ซึ่งบรรลเุป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินการด้านการลดการใช้พลังงานปี 2559 - 2564 

    การจดัการพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Energy Management and Climate Change) 

เปา้หมายป ี2564  ลดการใช้พลังงานลง เทียบกับการใช้พลังงานปีฐาน (ปี 2559) 
 ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เทียบกับการใช้พลังงานปีฐาน (ปี 2559)  

 

ผลการด าเนนิการป ี2564  ลดปริมาณการใช้พลังงานร้อยละ 33.81 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2559) 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 15,061.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ซึ่งลดลงจากปีฐาน ในปี 2559 ไปร้อยละ 22  

 

2559  2560  2561  2562  2563*               2564* 

38,500 36,794 
36,734 

37,682 

26,312 

ลา้
นว

ตัต
-์ช

ัว่โ
มง

 

เป้าหมาย : 38,500  

ล้านวัตต์ต่อชั่วโมง 

25,483 

*ปิดโรงภาพยนตร์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
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ประสทิธิผลการด าเนินงาน 

เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
 

 ไม่เพียงแต่การด าเนินการด้านการใช้พลังงานเท่านั้น เมเจอร ์ กรุ้ป ยังให้ความส าคัญกบัการจัดการ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเปน็สาเหตุของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย โดยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่หลัก ดังนี้ 
 
 การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 1) มีแหล่งท่ีมาจากเครื่องปั่นไฟ (Generator) และเครื่องสูบ

น้ าดับเพลิง (Fire pump) ที่ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลง โดยจากผลการด าเนินการทีผ่่านมา พบว่า แนวโน้ม
ของการใช้น้ ามันเชื้อเพลงดังกล่าวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นผลมาจากการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าปี (Preventive Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากแต่ยังเป็นผลมาจากการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อลดระยะเวลาและ
จ านวนไฟฟ้าดับ ซึ่งท าให้เครื่องป่ันไฟท างาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดูแลเรื่องการ
จ่ายไฟ ตลอดจนการด าเนินการดแูลพื้นท่ีโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดความเสีย่งจากไฟฟ้าลดัวงจร เป็น
ต้น โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการน าสายไฟลงดิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย  

 
 การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม (Scope 2) มาจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้ในการด าเนิน

กิจการ โดยพบว่าการใช้พลังงานจากไฟฟ้าท่ีซื้อมานั้น มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นในปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลประกอบการที่เพิม่สูงขึ้นเนื่องจากรอบฉายท่ีมากข้ึน และลดลงในปี 2563-2564 สืบเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 19 ที่โรงภาพยนตร์ถูกสั่งปิด เป็นเวลารวมกว่า 9 เดือน อย่างไรก็ตาม เมเจอร์ กรุป้ ยังคง
เล็งเห็นถึงความส าคญั และมีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานผ่านกิจกรรม โดยมโีครงการที่ส าคญั ได้แก ่
โครงการติดตั้งแผงผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับโรงภาพยนตร์สาขา Stand – alone 
ทั้ง 3 สาขา เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย 

 
 
 ส าหรับเป้าหมายระยะสั้นปี 2565 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะควบคมุการปลดปล่อยรวมไมเ่กินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 ซึ่งเป็นปีฐาน 
(19,282.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ทั้งนี้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ บรรลุผลส าเรจ็ในการด าเนินการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป 16,371.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลง
จากปีฐาน ในปี 2559 ไปร้อยละ 15.10 
  
 นอกจากน้ี เมเจอร์ กรุ้ป ยังได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยในปี 2569 ส าหรับการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลง 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายดังกลา่ว ส าหรับสาขางามวงศ์วานแคราย และรังสิต 
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การด าเนินงานที่โดดเด่นในปี 2564 

การตดิตัง้แผงผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ (Solar Cell) โรงภาพยนตร ์
  
 เนื่องจากความแนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่สูงข้ึน ประกอบกับการความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เมเจอร์ กรุป้ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการสนบัสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี
แผนการด าเนินการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส าหรับโรงภาพยนตร์ 3 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เมเจอร์ ซนีีเพล็กซ์สาขารังสติ และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ซึ่งโครงการทั้งหมดเริ่ม
ด าเนินการติดตั้งในปี 2562 โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 ซึ่งในปี 2564 ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วในสาขารังสิต และ
สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย ซึ่งคาดว่าแผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะมีก าลังการผลติรวมมากกว่า 1.6 MW ต่อ
ปี ส าหรับ 3 สาขา 

สาขา ก าลงัการผลติ  

(kWp) 

ระยะเวลาด าเนนิการ (ป)ี 

เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์                          

สาขารัชโยธิน 

368.5 15 

เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์  

สาขารังสติ 

804 8 

เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์                   

สาขางามวงศ์วาน-แคราย 

429 10 

 จากก าลังการผลติดังกล่าว เมเจอร์ กรุ้ป มีแนวโน้มที่จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไดสู้งสุดถึง 1,088 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตอ่ปี และคาดว่าจะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ปลีะกว่า 1.3 ล้านบาท 
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ผลการด าเนนิการจดัการกา๊ซเรอืนกระจก ป ี2559 – 2564 
 เมเจอร์ กรุ้ป ด าเนินการผ่านเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยความ
รับผิดชอบต่อส ังคม และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการรับมอืกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธรุกจิของเมเจอร ์กรุ้ป ป ี2564 
ในปี 2564 เมเจอร์ กรุ้ป มีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม 

ทางธุรกิจ 15,219 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)  
(ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)     

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 2)  
(ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)    

2559 2561 2562 2563 2564 2559 2561 2562 2563 2564 

32.88 22.16 21.84 18.13 17.49 19,249.62 18,396.63 18,840.62 15,201.29 15,044.44 

รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)      

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง 4,220.56 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า เทียบกับปีฐาน (ปี 2559)  

คิดเป็นร้อยละ 22%  
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จ านวน 1,049 ต้น 

2559 2561 2562 2563 2564 

19,282.49 18418.79 18,862.46 15,219.42 15,061.93 
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ฝ่าวกิฤตโควิด 19 

 ปี 2564 ทัวโลกยังคงต้องเผชิญกบัวิกฤติการแพร่ระบาดของโควดิ 19 (Covid 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภาค
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 เมเจอร์ กรุ้ป ประกาศใช้มาตรการณ์อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ควบคู่กับการก ากับดูแลการประเมินความเสีย่งจาก
ภาวะโรคระบาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ พร้อมท้ังมาตรการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ที่สอคล้องกับกรอบการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) และแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพอนามัยของพนักงานท่ัวท้ังกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้า รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในกระบวนการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อให้สามารถด าเนินธรุกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น ZERO COVID CASE พร้อมท้ังเป็นส่วนหน่ึง
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน 
 
หลกัการบรหิารจัดการเพื่อรบัมือกบัวกิฤตโิควดิ 19 

สรา้งการตระหนกัถงึปญัหาการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 
พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

ก าหนดเปา้หมาย 
ก าหนดเป้าหมายหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตดิเช้ือภายในองค์กร 

สรา้งวฒันธรรมทีแ่ขง็แกรง่ในองคก์ร 
สร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณโ์รค
ระบาด 

ระบบการจดัการดา้นเทคโนโลย ีและองคค์วามรูท้ีเ่ขม้แขง็ 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายการตดิต่อสื่อสารและ
การบริหารจัดการที่รวดเร็ว และเหมาะสมทันตามสถานการณ ์
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การป้องกนั ควบคมุ ดูแลลกูคา้ พนักงาน และคูค่า้ 
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ดชันีตวัชีว้ดั GRI 

GRI  Standards Disclosure Page/Link/Comment 

GRI 102: General Disclosures 2016 

Organizational profile 

102-1 Name of the organization 12 

102-2 Activities, brands, products, and services 14 

102-3 Location of headquarters 1 

102-4 Location of operations 15 

102-5 Ownership and legal form 5,12 

102-6 Markets served 15 

102-7 Scale of the organization 15, Performance Data 

102-8 Information on employees and other 
workers 

Performance Data 

102-9 Supply chain 43-46 

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain 

There was no significant change regarding the or-
ganization’s size, structure, ownership, or supply 

chain in 2020 
102-11 Precautionary Principle or approach 73-74 

102-12 External initiatives Sustainable Development Goals 

102-13 Membership of associations - 

Strategy 

102-14 Statement from senior decision-maker 3-4 

Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behaviour 

12 

Governance 

102-18 Governance structure 19 

Stakeholder engagement 

102-40 List of stakeholder groups 9-10 

102-42 Identifying and selecting stakeholders 

102-43 Approach to stakeholder engagement 

102-44 Key topics and concerns raised 
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GRI  Standards Disclosure Page/Link/Comment 

Reporting practice 

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements 

18 

102-46 Defining report content and topic Bound-
aries 

5-6 

102-47 List of material topics 5 

102-48 Restatements of information There was no significant change.  

102-49 Changes in reporting There was no significant change. 

102-50 Reporting period 5 

102-51 Date of most recent report 5 

102-52 Reporting cycle Yearly 

102-53 Contact point for questions regarding the 
report 

8 

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards 

12 

102-55 GRI content index https://investor.majorcineplex.com/th/sustainable-
development/sustainability/gri-content-index 

External assurance 

102-56 External assurance - 

GRI Standards Disclosure Page/Link/Comment 
Customer Experience 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

34-38 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 

Topic-Specific Disclosures 

Innovation 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

39-43 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
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GRI  Standards Disclosure Page/Link/Comment 

GRI 203: Indirect Economic Impacts 

203-2 Significant indirect economic impacts 41-43 

Employee Development and Retention  

GRI 103: Management Approach 2016  

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

58-60 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

58-60 

103-3 Evaluation of the management approach 58-60 

GRI 401: Employment 2016  

401-1 New employee hires and  employee 
turnover 

Performance Data 

GRI 404: Training and Education 2016  

404-1 Average hours of training per year per 
employee 

60, Performance Data 

Corporate Governance  

GRI 103: Management Approach 2016  

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

19-20 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

19-20 

103-3 Evaluation of the management approach 19-20 

Climate Change  

GRI 103: Management Approach 2016  

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

78-79 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

78-79 

103-3 Evaluation of the management approach 78-79 
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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 79-81 

Environmental Management 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

72-74 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 302: Energy 2016 

302-1 Energy consumption within the organiza-
tion 

78, Performance Data 

302-4 Reduction of energy consumption 78 
GRI 303: Water and Effluents 2018 

303-3 Water withdrawal 73, Performance Data 
GRI 306: Effluents and Waste 2016 

306-2 Waste by type and disposal method 74-76 
Community Engagement 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

53-54 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 

203-1 Infrastructure investments and services 
supported 

53-54 

GRI 413: Local Communities 
413-1 Operations with local community en-

gagement, impact assessments, and de-
55-56 
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GRI  Standards Disclosure Page/Link/Comment 

Supply Chain Management 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

45-46 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 

308-1 New Suppliers that Were Screened Using 
Environmental Criteria 

46-47 

GRI 414: Supplier Social Assessment 
414-1 New Suppliers that Were Screened Using 

Social Criteria 
46-47 

Occupational Health and Safety 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

66-67 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 

403-9 Work-related injuries Performance Data 
403-10 Work-related ill health Performance Data 

Human Right 
GRI 103: Management Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 

49-50 

103-2 The management approach and its com-
ponents 

103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 

405-1 Diversity of governance bodies and em-
ployees 

Performance Data 


