คู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
(Corporate Governance Policy and Code of conduct)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทบทวนและปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สารบัญ
คานิยาม
บทนา
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ส่วนที่1 บททั่วไป
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างการกากับดูแลภายในองค์กร
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุม และสิ่งแวดล้อม

6
9
11

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

13

- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
- การดาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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- การเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
- การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
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15
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

16

- การปฏิบัติต่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน

16
16

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

17

- การรายงานของคณะกรรมการทัง้ เรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับผูล้ งทุน
- นโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญต่อสาธารณช น
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

18

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
➢ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
➢ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
➢ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
➢ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
➢ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
➢ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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18
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19
21
22
23
24

- การแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- การสรรหากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
➢ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

24
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26
26

➢

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

26

➢

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

27

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
- นโยบายการดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
- เลขานุการบริษัท
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
➢ การใช้ข้อมูลภายใน
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➢

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

31

➢

การจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

32

➢

นโยบายเกีย่ วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

32

- นโยบายการทาธุรกิจใหม่
- นโยบายในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุน
- นโยบายในการทารายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
- การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารจัดการความเสี่ยง
➢ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

32
32
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➢

การประเมินความเสีย่ ง (Risk Management)

34

➢

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)

35

➢

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

35

➢

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

35

- สานักงานตรวจสอบภายใน

36
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ส่วนที่ 3 จริยธรรมธรุกจิ
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ้น
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับลูกค้า
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับพนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคู่ค้า
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเจ้าหนี้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูบ้ ริโภค
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

38
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38
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คานิยาม
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
กลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทย่อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผู้บริหาร
พนักงาน

หมายถึง
หมายถึง

กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
บริษัทใดๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นโดย ทางตรงหรือทางอ้อม
บุคคลที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
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บทนา
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความไว้วางใจ
เชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นเป็นจานวนมากจึงจาป็นต้องมีมาตรฐานการดาเนินธุรกิจและระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจทีไ่ ด้กาหนดไว้ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และเป็นผู้กาหนดนโยบายการบริหารกิจการ รวมทั้งนโยบายการกากับดูแลกิจการ จึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ ตามข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบตั ิตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) จึงได้มีมติให้จดั ทาคู่มือกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามความรับผิดชอบ และ
สื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฎิบตั ิ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่
และระบบ Intranet ของบริษัท เป็นต้น
โดยในคู่มือกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1)บททั่วไป (2) การกากับดูแลกิจการ และ
(3)จริยธรรมธุรกิจ
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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
วิสัยทัศน์:
ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสื่อนอกบ้านคุณภาพ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทาเลที่ดีที่สุด ทั่วประเทศ ไทยและอาเซียน มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
พันธกิจ:
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยม ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อนอกบ้านกับช่องทาง
สื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อนาพาไปสู่ การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ
ค่านิยม
ค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้และเป็นหลักในการปฏิบัติงานแบบ “ M A C O ” ดังนี้

M

Make a difference

A

Adapt

C

Caring

O

Optimist

Make a difference : คิดใหม่
▪ กล้าคิด กล้าทา ไม่ยึดติด (Initiative)
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดกับกรอบการทางานเดิม และพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
▪ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ (Creative Opinion Transfer)
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงบวก ให้การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร
▪ สนับสนุนการทางานแบบNetwork (Network Supporter)
ทางานโดยคานึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ไม่ยึดติดกับโครงสร้างหน่วยงานหรือทีมงานและสายการบังคับบัญชา มีความคล่องตัว
ยืดหยุ่น สามารถทางานข้ามทีมข้ามหน่วยงานได้ เป็นผู้นาและผู้ตามได้ในขณะเดียวกัน
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▪ กระจายอานาจ (Empowering)
กระจายความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการคิดและทาสิ่งใหม่ๆ ในเชิงบวกมากขึ้น
รวมถึงการให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

Adapt : ปรับตัว
▪ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Change)
รับรู้ข่าวสารขององค์กรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร สามารถปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับ
เวลาและโอกาส
▪ ก้าวหน้า ก้าวนา ทันสมัย (Modernizer)
เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าและทันสมัย เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ รวมถึงการลงมือทาเพื่อให้เกิดผลงานที่แตกต่าง ดีขึ้นและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด
▪ ปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองและองค์กร (Improvement Supporter)
เป็นผู้ปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กร ในการจัดระบบงาน หาแนวทางการทางานใหม่ๆ ลด
ขั้นตอนและเวลาในการทางาน เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอยู่เสมอ
▪ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
เป็นผู้ขวนขวายเรียนรู้ หาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการทางานทุกสถานการณ์ขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

Caring: ใส่ใจ
▪ การให้บริการ (Suitability for Provide Service)
มีทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ ส่งมอบบริการที่ดีที่สดุ แก่ผู้รับบริการหรือหน่วยงานถัดไป
อยู่เสมอ มีความเข้าใจว่าลูกค้าขององค์กรคือลูกค้าของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลและสนับสนุนให้เกิดการบริการที่ดีที่สดุ แก่ลูกค้าอย่าง
ทันท่วงทีและทันเวลา
▪ ตอบสนองต่อการบริการ (Response to Service)
มีความรวดเร็วในการให้บริการ ร่วมแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดซ้าของปัญหาการให้บริการขององค์กร คานึงถึงผลกระทบขององค์กร
โดยรอบด้าน และให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
▪ การให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback)
ให้ข้อมูลตอบกลับผู้เกีย่ วข้องอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ชี้แจงแนวทางการดาเนินการและแนวทางการแก้ไข
ชี้แจงข้อขัดข้องและเสนอแนวทางเลือก พร้อมเหตุผลอย่างเหมาะสม
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▪ ความพยายามในการพัฒนางานบริการ (Developing for Service)
เอาใจใส่ในภารกิจของตนเองและองค์กรเร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดบริการที่ดีทสี่ ุด รวมถึงนาความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการหรือลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

Optimist : เป็นไปได้
▪ ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)
มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพยายามในการทางาน และดาเนินการสนับสนุนให้ภารกิจขององค์กรลุล่วงไปได้
ด้วยดี พูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในระหว่างเพื่อนร่วมงาน
▪ เราทาได้ (We can do)
มีความสามารถในการจัดการงานทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน มองปัญหาเป็นโอกาสและมองหาความเป็นไปได้ในการทางานอยูเ่ สมอ
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
▪ การคานึงถึงองค์กรเป็นหลัก (Organization Focus)
การคิดและการลงมือทาสิ่งต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขององค์กร
▪ การให้ความร่วมมือกับภารกิจองค์กร (Mission Supporter)
รับผิดชอบงานในหน้าที่และส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นอย่างเต็มที่ ร่วมทางานเป็นทีม มีน้าใจเข้าช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานอย่างสม่าเสมอ ร่วมผลักดันให้ทุกภารกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย
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โครงสร้างการกากับดูแลภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการกาหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และระบบการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลัดทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
โครงสร้างการประกอบธุรกิจ:

บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน) หรือ MACO คือผู้ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
(Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการ
นาเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดย
ให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คาปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงาน
โฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อ
โฆษณามีเครือข่ายสื่อโฆษณาครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญทั่วประเทศ ในการดาเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ
มีทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (กลุ่มธุรกิจ) ที่ดาเนินธุรกิจที่เกีย่ วเนือ่ งกัน
ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้กาหนด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้อง สนับสนุน หรืออยู่ในความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯจะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทฯจะได้รับ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการ
ลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย
บริษัทฯจะกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการอนุมัติงบประมาณประจาปี และโดยการ
ส่งตัวแทนในระดับกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและติดตามการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยว่าได้ดาเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทฯได้กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้กรรมการ
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องได้รบั การแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร(แล้วแต่กรณี)
เว้นแต่บริษัทย่อยที่มีขนาดเล็ก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้
แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯในภาพรวม สาหรับเรื่องที่มีความสาคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร
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หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงาน
หรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั
ย่อย ตามการดาเนินธุรกิจหลักผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตร
มาส
นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม
เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษทั อื่นแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทนซึง่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เว้นแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทไม่มีอานาจควบคุมกิจการ แต่ถือครอง
หุ้นอย่างมีนัยสาคัญให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคล
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ดังกล่าว เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อเป็นการติดตาม
การทางานของบริษัทร่วม ว่าได้ดาเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ในกรณีที่จาเป็น
บริษัทฯอาจจัดให้มีสญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ของบริษัทร่วม หรือข้อตกลงอื่น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สาคัญ ตลอดจนเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กลุ่มบริษัทฯ
ระบบบริหารจัดการ:

บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ผ่านโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อานาจระหว่างบทบาท (1) การกากับดูแล (2) การบริหารจัดการ และ(3) การปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันประกอบไปด้วยการมี (ก)
คณะกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์
ต่ อ การด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ซึ่ งแต่ งตั้ งโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ของบริษั ท ฯ โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ทิศท่างและเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัท (ข) คณะกรรมการชุดย่อยซึ่ง
แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริหารและดาเนินกิจการต่างๆของบริษัทฯ ตามหลักการ
กากับดุแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร
มีทักษะ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานขององค์กร โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจาวันของบริษัทฯ และบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ (ง) พนักงานของบริษัทฯ ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นต่อหลักการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นของบริษัทในระยะยาว
ระบบการกากับดูแลกิจการ:

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม การ
ดาเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น คู่มือฯ มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยทา
หน้าที่กากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนสื่อสารให้บริษัทย่อย
ในกลุ่มบริษัทฯ นาไปปรับใช้และยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน

นโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย
ด้วยสานึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วน
ขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลัก ของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดาเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีจิตสานึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญอันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ในระดับชุมชนและระดับประเ ทศ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบทิศทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อวางแนวทางให้กลุ่มบริษัทในเครือดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสังคมและชุมชน ภายใต้เป้าหมายการส่งมอบ “To Enrich Lifestyles for Better Life” ยกระดับ
การใช้ชีวิตของคนในสังคมให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมกับทุกรูปแบบบการใช้ชีวิต ไว้ดังนี้
- มีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อสังคมโดยจัดตั้งโครงการ MACO Media for CSR เป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณา
ให้เป็นพื้นที่สาหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรการกุศล ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ”ความ รับผิดชอบต่อสังคม” โดย
บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและ
หลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีการนาทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูล
ทางอีเมล์ และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
-

มีนโยบายสอดรับกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิด
ไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22.00 น. ไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัท
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

-

ให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สังคม ชุมชน ทั้งที่อยู่ในกระบวนการ (CSR In Process)
และอยู่นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติ (CSR After Process)
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯไทย(IOD) ตลอดจนมีการสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่ ระบบ intranet ของบริษัทฯ
เป็นต้น
อนึ่ง นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
บริษัทฯส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกาไรในกาไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่าง
เพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
ผลการดาเนินงานประจาปีและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องต่างๆที่สาคัญ ตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจาเป็นเร่งด่วน
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์กฎหมายที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
ฯที่จะเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีที่
ปรึกษากฎหมายทาหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน สาหรับกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจ
ยาก บริษัทฯจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบคาถามและชี้แจงในที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงินทุกครั้ง
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การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถอื หุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะ รายงานประจาปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มรี ายชื่อ ณ.วันปิดสมุดทะเบียน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนวันประชุม ลงโฆษณาวันประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน website ของบริษัทฯ
(www.masterad.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิ ออก
เสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
การดาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนาคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฏหมายซึ่ง
ทาหน้าที่เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนน จากนั้น แจ้งจานวนผู้เข้าประชุม ทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบ และ
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และอธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตร
ลงคะแนนเสี ยงให้ท ราบก่อ นการประชุ ม การด าเนิ น การประชุ ม จะเป็ นไปตามลาดับ วาระที่ ได้แ จ้งไว้ ใ นหนั งสือ นั ดประชุ ม โดยไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม ได้อย่างมีอิสระ
เท่าเทียมกัน และตอบคาถามอย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายพอสมควร
สาหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการและวาระการประชุมที่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว
ภายหลังการประชุม บริษัทฯจะจัดให้มีการบันทึกวาระการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่
ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึก
สรุปความคิดเห็น ข้อซักถามและตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผล
การลงมติผ่านเว็บไซต์ของหตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจัดทา
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ http://www.masterad.com/investorrelations
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น รายย่อยสามารถใช้สิท ธิของตนเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่ว งหน้า เพื่อ ส่งเสริมให้มี การปฏิบัติต่อ ผู้ถือ หุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย
ให้สิท ธิผู้ถือ หุ้น รายเดียวหรือ หลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่ว นการถือ หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานว นสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดย บริษัทฯจะนา
หลัก เกณฑ์นี้เ ผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ และแจ้งข่า วผ่านเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่ บริษัทฯ กาหนด
นอกจากนี้ บริษัท ฯได้เ ปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ส่งคาถามที่เ กี่ย วกับ วาระการประชุม ที่จ ะพิจ ารณาในการประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็น การ
ล่วงหน้า พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุ ม และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องให้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้ นสามารถมอบหมายให้
ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่ว มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จาเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้ น
และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัทฯ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุม่ หนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถอื หุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ซึง่ เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและ
ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.masterad.com/investorrelations สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2254 3366 หรือ Email Address:Pornprasertl@masterad.com; ir@masterad.com
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทฯ คานึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสาคัญ กับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯทุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณะชน และสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็น
ธรรม โดยบริษัทฯเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสาเร็จระยะยาวของบริษัทฯ
โดยได้มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
การแจ้งเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อ (1) คณะกรรมการบริษัท ได้
โดยตรงผ่านเลขานุการบริษัทฯและ/หรือ
ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

(2)คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง

ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้โดยบริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ
▪ โทรศัพท์ : 02 938 3388 ต่อ 487
▪ E-mail:tamonwan@masterad.com;
▪ หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯตามที่อยู่ของบริษัทฯ

สาหรับพนักงานของบริษัทฯ เนื่องด้วยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทฯจึงได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อ
ร้องเรียน รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือพยานผู้ให้ข้อมูล จากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น
การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีการปฏิบัติไว้ใน คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน และ
ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันใน intranet ของบริษัทฯ

16

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทาและปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่าเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดทาขึ้นอย่าง
รอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อทาหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือ การนาข้อมูลบริษัทฯ เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดาเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สาคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบการ ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ต้อง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาสาหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนัก
ลงทุนนาเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดทาดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานเพื่อให้เห็นการพัฒนาของงาน เช่น
จ านวนครั้ งการประชุ ม กั บ นั ก ลงทุ น จ านวนครั้ งของกิ จ กรรม Roadshow ที่ เ ข้ า ร่ ว ม การจั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจประจาปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่กลุ่มนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่
หมายเลข โทรศัพท์ : 02 273 8639 Email Address:Pornprasert@masterad.com; ir@masterad.com
นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร
ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการ
กากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทาง
การเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจาปี เกี่ยวกับจานวนครั้งที่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจาปี
เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทกำหนดให้ มีคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกลัน่ กรองและศึกษำแนวทำงกำรกำกับและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดยกรรมกำร
ทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท เพื่อกำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำรเป็ นไปอย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ ถูกต้ อง และโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบำทสำคัญต่อกำรสร้ ำงมูลค่ำให้ กิจกำรรวมทังสร้
้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ให้ กับผู้ถือหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์ มีอิสระในกำรตัดสินใจ และรับผิดชอบตำมหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแล
กิจกำรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่จะกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนของ
ฝ่ ำยบริ หำร ซึง่ มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรไว้ อย่ำงชัดเจน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จานวนไม่น้อย
กว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การตลาด การบัญชี
และการตรวจสอบ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส
และเพื่อให้การบริหารและดาเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมดและมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินเพื่อทาหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
สาหรับอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่
เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ
จาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีหน้าที่ในการกากับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารนาเสนอเรื่องที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผล
ต่อ การดาเนินธุรกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คาปรึกษาหรื อ
ความเห็นทางวิชาชีพ
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4.

มีหน้าที่ในการกากับให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมี
อานาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทฯตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เรื่อง
ดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ
4.1 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 เรื่ องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์
วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯจดทะเบียน
4.3 เรื่ องกำรซื ้อหรื อขำยสินทรัพย์สำคัญ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องหลักเกณฑ์
วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯจดทะเบียน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. กากับดูแลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ดย่ อยให้เป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมกรรมการบริษทั แต่ละครั้ง โดยให้ส่งคาบอกกล่าวเรียกประชุม
ถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุ
สถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่าย
บริหารสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสาคัญได้อย่างรอบคอบ ตลอดจน
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ในที่ประชุม
คณะกรรมการ
4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบ
วาระการประชุมที่กาหนดไว้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
หรือฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎบัตร(Charter)
6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของ
บริษัทฯ ในรายงานสาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้การมอบอานาจดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี ส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2.
กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3.
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัตไิ ว้และให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
4.
พิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญา และ/หรือธุ รกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น
การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5.
พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกาหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6.
พิจารณาอนุมัติการกูย้ ืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจานา จานอง ก่อภาระผูกพัน หรือ
เข้าเป็นผู้คาประกั
้
นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7.
พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกีย่ วข้อง ซึ่งเป็น
(1) รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคานวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
8.
พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดาเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการ
ชาระเงิน ซึ่งบริษัทฯมีหน้าที่ต้องชาระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
9.
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
10.
พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดผู้มีอานาจสั่งจ่าย
สาหรับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
11.
พิจารณาอนุมัติ ดาเนินการ กากับดูแลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯหรือการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริษัทฯ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ
คดีความทีบ่ ริษัทฯฟ้องร้องหรือที่บริษัทฯถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจาเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
12.
พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดาเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ยกเว้ น เรื่ อ งดั งกล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ/หรื อ อ านาจของ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
13.
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว
14.
พิจารณาอนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ
15.
พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารที่เห็นว่าจาเป็นหรือสมควรต้องแก้ปัญหา
เป็นการเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดาเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ และรายงานกิจการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบโดยเร็ว
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16.

17.

มี อ านาจในการมอบอ านาจให้ บุ ค คลอื่ น ใดหนึ่ งคนหรื อ หลายคนปฏิ บั ติก ารอย่ างหนึ่ งอย่ า งใด โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับ
มอบอานาจหรือการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดัง กล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้
พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดและดาเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้การกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วง ที่
ทาให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัตริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด(มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด(มหาชน)
จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
นาเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนาสู่การปฏิบัติ
สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกาหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนากลยุทธ์
ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ
และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
ประเมินผล และจัดทารายงานพร้อมนาเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่างๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความ
เสี่ยงรายงาน
ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกากับดูแลประสิทธิผลการดาเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.
พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะ
เป็นเมื่องพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษั ท ฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใน
ปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนเพื่อปรับรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของบริษัท
2.
กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องบริ ษั ท และเป็ น ไปตามโครงสร้ า งขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฏหมายหรือ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางราชการ
3.
สรรหาผู้มาดารงตาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนาเสมอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งโดยเหตุอื่นใด ( นอกจากการออกจากตาแหน่งตามวาระ ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้
ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4.
พิจารณาโครงสร้าง จานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่
ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
พิจารณาเปรียบเทียมกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีมูลค่าตลาด ( Market Capitalization ) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ
เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.
พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาเสนอผลการประเมิน
ตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนาเสนอจานวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สอดคล้องกับ ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
6.
พิจารณาความเหมาะสมและเงี่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่
กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่ อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7.
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่
กาหนดโดยกฏหมายหรือข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.
พิจารณา กาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลั กษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบิตของ
หน่วยงานกากับดูแลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว
2.
พิจารณา กาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Corporate Social Responsibiliy : CSR ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจนกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3.
พิจารณา กาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน ( Anti Corruption and
Bribery ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อ ต้านทุจริต
และติดสินบนดังกล่าว
4.
รายการผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจาปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

6.

แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7.

ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กาหนดโดยกฏหมายหรือข้อกาหนด
ของหน่วยงานราชการ

การแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกาหนดนโยบาย และการบริหารงานประจา ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทาหน้าที่
สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการบริษัท จะทาหน้าที่ คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติป ระจาวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯต้องมีภาวะผู้นา ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฝ่ายบริหาร โดยทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
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อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.
เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกากับ
ดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2.
มีอานาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจานวนที่จาเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ทุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอานาจในการ
ปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3.
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาระเงิน การทาสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยน
แปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4.
มีอานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5.
พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6.
มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7.
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8.
ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การใช้อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯในการใช้อานาจดังกล่าว
การสรรหากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนจะท าหน้ าที่ ใ นการสรรหากรรมการ โดยจะสรรหาบุ คคลเพื่ อ เสนอชื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะ
คานึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท(Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ
และทักษะของกรรมการที่จาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทา Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
จากการแนะนาของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาจากที่
ปรึกษาภายนอก (Professional Search Film) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดย
กระบวนการอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยาย
สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทาหน้าที่ ได้แก่
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และรายงานประจาปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญได้แก่
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายกากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
➢ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ
1. บรรลุนติ ิภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจากัด/รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด (มาตรา 89/3 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551)
6. เป็นกรรมการในบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัทฯ
7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียง
พอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้กับบริษัทฯได้
8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯหรือไม่ก็ได้
9. กรรมการสามารถดารงตาแหน่งในบริษัทฯอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
➢ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกิน 0.5% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา เป็นผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทาให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
➢

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท
3.
ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม บริษัทฯที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4.
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5.
ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6.
ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7.
สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้ องหรือญาติสนิทของบุ คคล
ดังกล่าว(ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ จนทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
หรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญ เป็นต้น)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจะเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี โดยค่าตอบแทนจะ แบ่งออกเป็น
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯทุกท่าน
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ
3. บาเหน็จประจาปี
ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบาเหน็จประจาปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจานวนเงินที่เหมาะสม ตาม
วงเงินที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
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สาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯได้กาหนดดัชนีชี้วัด เพื่อกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุก
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสาเร็จตามเป้าหมาย จากการกาหนดตัวชี้วัด ของความสาเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่
ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งในแต่ละรอบปีบัญชี โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการประชุม
3. กรรมการแต่ละคนรวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
5. เลขานุการ บริษัทฯ ทาหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
6. ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละ
วาระให้อย่างเพียงพอสาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สาคัญ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
7. กาหนดองค์ประชุมขั้นต่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ ขณะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
8. ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย(แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสาคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
9. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
10. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
11. กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
12. เลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการที่ประชุม (แล้วแต่กรณี) ทาหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บ
รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ บริษัททราบใน
เดือนที่ไม่ได้มีการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้ าร่วม
ประชุม และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ
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สาหรับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

จานวนการประชุมอย่างน้อยต่อปี
4 ครั้ง
12 ครั้ง (เป็นประจาทุกเดือน)
2 ครั้ง
2 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
บมจ. มาสเตอร์ แอด ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยจะจัดให้มีการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกปี และมีการนาผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมกรรมการบริษทั ฯ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ

(1)

โครงสร้างและคุณสมบัติข อง

คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการไปดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัทฯอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯกาหนดจานวนบริษัทฯที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯจานวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ อาจลดลง หากจานวนบริษัทฯที่กรรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไป
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงไม่ควรดารงตาแหน่งในบริษัทฯอื่น นอกเหนือจาก
บริษัทฯในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ
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แผนการสืบทอดตาแหน่ง Succession Plan
บริษัทฯ มีการดาเนินการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Sucession Plan) สาหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทน
บุคลากรทีส่ าคัญ สาหรับการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ของกาลังพล และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างกาลังใจในการทางาน เนื่องจากเป็นการสรรหาบุคลากรเป็นลาดับ
แรก ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ตาแหน่งสาคัญที่จาต้องมีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Sucession Plan) ในเบือ้ งต้นตาม
รูปแบบที่กาหนดไว้ และนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือก และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยกาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการ
บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งที่ได้กาหนดไว้

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท โดยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. ผ่านอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
4. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท
7. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ ใ นนามบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯมีดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. จั ด ส่ งส าเนารายงานการมีส่ว นได้เ สียของกรรมการและผู้บริ หาร หรื อ ของบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ งเป็ น ส่ ว นได้ เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
เจ็ด วันทาการนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
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5. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกากับดูแลในการดาเนิน กิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯให้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
➢

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายกาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว นาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางไม่ชอบ
และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาด
หลักทรัพย์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 47)
➢

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสาคัญที่
จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกาหนด
เป็นข้อปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้มี
ข้อมูลสาหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องนาเสนอและขอ
อนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินการของบริษัทฯ เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด
(5) กาหนดราคาและเงื่ อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมื อนทารายการกับบุ คคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม
สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
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(6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
(7) ในการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อ ทาการประเมินและ เปรียบเทียบ
ราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันทีส่ าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ
การจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัท ฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยว
ของให้กับบริษัทฯ เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์และประกาศที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้
1. จัดส่งแบบแจ้งรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ของบริษัทฯ
➢

2.

จัดส่งแบบแจ้งรายการ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีบัญชี ( 1 มกราคม ของทุกปี )

3.

จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่มีผลทาให้เกิดมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างปีบัญชี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบและกากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

➢

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดารงไว้ ซึ่งการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้
-

นโยบายในการทาธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนาเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทาธุรกิจ (feasibility study) เหล่านั้นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดาเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทาธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มเี หตุจาเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดาเนินการตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน
-

นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุน กู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ จะให้กู้ตาม สัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจาเป็นและสมควร
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทจะได้พจิ ารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ ตามสัดส่วน
การลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสา หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการตามประกาศและ
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กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทา
รายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบด้วย
นโยบายในการทารายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทาการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง เพื่อให้ เป็นไปตามตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทาธุรกรรมกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมัติจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไป ในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น ข้อตกลงทางการค้า ที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการหรือเป็นไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
-

(2)

ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
(ก) บริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทย่อย
หรือ
(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสีย อยูด่ ้วย ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม ไม่เกินจานวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

(3)

ธุรกรรมในประเภทหรือที่มมี ูลค่าไม่เกินจานวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตาม (3)(ข) หรือ (4) คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนดให้ธุรกรรมที่กาหนดต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้
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การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะทาให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ (1)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานการเงินและ (3) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในเสมอมา ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าทีส่ อบทานและประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายใน โดยการสอบ
ทานต้องครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดดี ้วยการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าของบริษทั ฯ ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ผู้บริหาร
และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น แนวทางในการดาเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนกาหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสาย
งาน รวมทั้งกาหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ได้พิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจะมีการวัดผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และนามาปรับปรุงเป้าหมายการดาเนินธุรกิจตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดั ทานโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป และคู่มือการ
กากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนคู่มือพนักงาน รวมทั้งมีการกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพือ่ ป้องกัน
การทุจริต ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และ
เผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจาปี เพื่อให้การ กาหนดแนวทางการจัดการ
ความเสีย่ งนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นเจ้าของ
ความเสีย่ ง มีหน้าที่ในการประเมินความเสีย่ ง ของแต่ละหน่วยงาน และกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ บริษัทฯ จึง
มีนโยบาย การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งได้มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
การทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อนามาพิจารณา กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้
เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯอย่างสม่าเสอ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น ทัง้ นี้ ได้มีการถ่ายทอดมาตรการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้มีการรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กาหนดให้การบริหาร
ความเสีย่ งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
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ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้นาหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of Tradeway Commission) มาใช้เพื่อประเมินและจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสีย่ งและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจาปีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการพจิารณากาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่
ทาหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการควบคุมที่ทาให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่ฝ่าย
บริหารได้กาหนดไว้ ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ ซึ่ง แนวทางดังกล่าวมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงิน
อานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน (ก) หน้าที่อนุมัติซื้อ
(ข) หน้าที่บันทึก รายการทางบัญชี และ (ค) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติที่รัดกุมในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการกาหนดนโยบาย ระเบียบ และ กรอบการปฏิบัติในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และบริษัทฯ ได้ระบุ
ขั้นตอนและผู้มีอานาจอนุมัติธุรกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องนาโอกาสหรือผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง มีการกาหนดทิศทางให้
บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯวาง
ไว้ ตลอดจนมีการกาหนดนโยบายการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคือ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มคี ุณภาพและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน
ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบตั ิ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุน้ นักลงทุน รวมถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลสาคัญอย่างถูกต้อง
แม่นยา ครบถ้วนและภายในเวลาเหมาะสม
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถติ ด ต่ อ หรื อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งที่ อ าจเป็ น ปั ญ หาต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรง โดยสามารถ ส่งเรื่องร้องเรียน ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ tamonwan@masterad.com หรือทาง ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯตามที่อยู่ของบริษัทฯ
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติ ตามเป้าหมายที่วางไว้และความน่าเชื่อถือภายในของบริษัทฯ และมี การปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เช่น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
กั บ เป้ า หมายที่ ก าหนด นอกจากนี้ บ ริษั ท ฯ ยั งมี ส านั ก งานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่ ร ายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการดาเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ ผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้กาหนดให้มีการ
ติดตามความคืบหน้าใน การแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
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สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทาง
การเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัท และข้อกาหนด
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และให้คาแนะนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
กากับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กร
ทั้งนี้ สานักงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมถึงสามารถขอข้อมูลและคาชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ทาการตรวจสอบได้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรม าส รวมทั้งมีการติดตาม
ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกากับดูแล และตาม
มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคาสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้องทรัพย์สิน และป้องกันความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัตงิ านของ
บริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สานักงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานของ
องค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ขอบเขตการทางานของสานักงานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการทดสอบ
สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของปฏิบัติงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
-

ความเชื่อถือได้ของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทาง

บัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการ
ทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
-

ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่

วางใว้ และเป็นไปตามข้อกาหนดกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และ หน่วยงานกากับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากร
บุคคล
ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
การเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบ การจัดทาข้อมูล สารอง การจัดทาแผนสารองกรณีฉุกเฉิน อานาจการปฏิบิตงานในระบบ การจัดทาเอกสาร
จากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ สานักงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ให้มี
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
จริยธรรมธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสาคัญของการกากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบและยึดถือปฏิบัตติ ามนโยบายและ แนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบตัที่สาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ฯ มี ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสม ต่อผู้ถือหุน้ อย่างยั่งยืน ด้วยผลการ
ดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงปัจจัยความเสีย่ งทั้งในปัจจุบันและ อนาคต บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการ ปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธารงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของบริษัท
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จ บริษัทฯ จึงมีแนวปฎิบัติที่จะนาเสนอและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ในราคาที่เป็นธรรม โดยพร้อมที่ จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแก่ลกู ค้าของบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือ
บริการ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง การบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรม และให้
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ
อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิ
ชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสาคัญที่สุดที่ทาให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่าง
เต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสาหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและ
พัฒนาสาหรับบุคลากรเดิม
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ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการทางาน โดยเงินเดือนขั้นต่าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนด รวมทั้งมีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน
เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯกาหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา
เงินเดือนประจาปีและโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยนาระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI)
รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เพื่อร่วมแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจต่อพนักงานและ
ครอบครัวอีกด้วย
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่
▪ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จาเป็นแก่บุคลากรใหม่นับแต่ก้าวแรกทีไ่ ด้เข้า
มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร และทาให้สามารถปรับตัวสาหรับการทางานได้อย่างประสบความ
สาเร็จและมีความสุข
▪ การจัดทาแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจาเป็นของแต่ละตาแหน่งงาน (On the Job Training)
โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่ง จนกว่าจะครบระยะเวลาการ
ทดลองงาน รวมถึงการสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการผ่านทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตาแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯได้
รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเลื่อนตาแหน่ง ปรับเปลี่ยน โอนย้ายตาแหน่งงานอีกด้วย ซึ่ง
เป็นไปตามกรอบการพัฒนาดังนี้
▪ การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับของตาแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ บริหาร
จัดการงานในแต่ละตาแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
▪ การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน
โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.
การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีทักษะ ความรู้ความชานาญด้านต่างๆ ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ ตามทักษะและความชานาญของวิทยากร เพื่อให้พนักงานๆ ในองค์กรได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.
การจั ด โครงการ Knowledge Sharing โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในเรื่ อ งนั้ น ๆ มาเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์โดยตรงให้แก่พนักงานในองค์กร
3.
การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กรตามแผน Training Roadmap & IDP
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4.

▪

▪

การจั ด ส่ งคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯเข้ า เยี่ ย มชมศึ ก ษาดู งานในบริ ษั ท ฯชั้ น น า บริ ษั ท ฯคู่ ค้ า และงาน
Exhibition ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละรั บ การถ่ า ยทอดความรู้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพของการพัฒนาและประสิทธิผลของการนาความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่ บริษัทฯได้กาหนดให้มีการติดตามวัดผล สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาและการ
นาไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วยการดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไป
อย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทฯได้กาหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี
บริ ษั ทฯ ยั งได้ ก าหนดให้ มี กรอบการพั ฒนาศั กยภาพหลั กขององค์ กร ( Core Competency) โดยได้ จั ดให้ มี การสื่ อสาร Core
Competency ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออกตาม Competency ที่กาหนดไว้ ผ่าน
ช่องทางของการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมตามCompetency ในหลากหลายช่องทาง
และการประเมิน 360 องศา พร้อมการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและ
หัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน พร้อมชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อให้มีการนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและทีมงานต่อไป

การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะทาให้พนักงานมี
ความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่พนักงานโดยการจัด
Package การตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนาผลการตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงานมาวิเคราะห์ และ
มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคลติดตามความคืบหน้าในการรักษาของพนักงานที่พบความผิดปกติอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯได้จัดให้มีประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพสาหรับพนักงานอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจและให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น การสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผ่านรายการวิทยุและ กลุ่ม Line ของพนักงาน เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น Healthy Society รวมทั้ง
การส่งเสริมการออกกาลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประจาปี การสนับสนุนให้มีชมรมฟุตซอล และชมรมโยคะ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้มีการจัดทาห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ครบครันสาหรับพนักงานอีกด้วย ประกอบกับการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานให้
ถูกต้องตามหลักการ 5 ส. พร้อมด้วยบรรยากาศในการทางานที่ดี ซึ่งทาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
การกาหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือบริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจากัดในเรื่องเพศ หรือ ศาสนาในการว่าจ้างพนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
พิจารณาที่ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก
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การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้ง supplier ในงานต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด เพราะบริษัทฯเล็งเห็นถึงความจาเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่
ต้องกระทาเพื่อให้เกิดการทางานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทางานเสมอ บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ และจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร รวมถึงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในการทางานของพนักงานในสานักงานและหน้างาน
บริษัทฯจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจในการทางาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงาน
ของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทางานในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯยังคานึงถึงการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยการจัดทาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมๆกันกับความสาเร็จขององค์กรอีกด้วย
โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทางานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุง
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรั บรู้ถึง
โอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาทีม่ ีโอกาสในการปรับเลื่อนตาแหน่งอีกด้วย
การกาหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานขององค์กร ภายใต้
กรอบแนวนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัทฯและจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงานและมีการถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจ
เป็ น แผนธุ ร กิ จ และแผนการใช้ งบประมาณที่ มีค วามสอดคล้อ งในทิ ศ ทางเดีย วกั น นั้ น อี ก ทั้ งผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ยังได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลาดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน ทั้งนี้
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดนั้นจะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและการทางานเป็นทีม องค์กรจึงปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลพนักงาน จากตัวชี้วัดเป็นรายบุคคลมาเป็นตัวชี้ วัด
ระดับองค์กร และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินเชิงพฤติกรรม 360 องศา มาเป็นตัวชี้วัดหลักในการพิจารณาผลตอบแทน
ประจาปีของพนักงาน
ในการบริหารผลการดาเนินงาน ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่สรุปผลงานและรายงานความคืบหน้าในการทางานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาเดือน และรายไตรมาส อีกทั้งมีการายงานผลประกอบการแบบ Real Time
เพื่อให้ทราบสถานะผลประกอบการ และสามารถแก้ปัญหาหรือปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที
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การสร้างระบบบริหารและการทางานที่ดีร่วมกัน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการการทางาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด บริษัทฯ จึงจัดให้มีคู่มือการทางานของหน่วยงานต่างๆ (Procedure, Working และ Blue book) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทางานและสื่อสาร
ระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสื่อโฆษณาและลุกค้า อีกทั้งโปรแกรมบริหารจัดการด้านบัญชี
การเงินและโปรแกรมสนับสนุนรายงานต่างๆภายในองค์กร รวมถึงการทางานและการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัท เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการ
ทางาน ลดปัญหาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่องค์กร
การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมท่องเที่ยวประจาปีที่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายแล้วนั้น
ยังจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทางานและช่วยให้พนักงานได้รู้จักสนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้
สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และงานเลี้ยงปีใหม่สาหรับพนักงานทั้งองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานมายังบริษัทฯผ่านการสารวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย
ทาให้บริษัทฯและผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัทฯมีความ
เชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
อีกทั้งจะทาให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย
ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯได้กาหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้พนักงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้
บริเวณสถานที่ทางานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทฯยังได้คานึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน อันได้แก่ การวัดแสงสว่างให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการทางานในแต่ละประเภท การตรวจคุณภาพน้าดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้า การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซน
ในบริเวณพื้นที่สานักงาน อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส ในสานักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัทฯทุกไตร
มาสรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัย
ในสานักงาน
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ คานึงถึงความสาคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ทมี่ ีความสาคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่า
ให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทฯ จึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคานึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบตั ิเป็นสาคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบตั ิที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาใน
การดาเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบดาเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดั ให้มีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับ คู่ค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกปี
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะ เน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือ ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะ
ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกาหนดให้
ลูกค้าของ บริษัทฯ ต้องทาการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
บริษัทฯ เน้นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทาไว้กับเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะชาระเงินกู้และดอกเบีย้ อย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นาเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนัน้ กลุ่ม บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ อีกด้วย
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้บริโภค
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้ง
สื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยได้ทาการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ โดย มีการตรวจสอบ
ความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดการหักพังจนเกิดอันตรายกับประชาชนในบริเวณที่มสี ื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสานึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึง
ผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลัก ของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร และ
ดาเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสานึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญอัน
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ในระดับชุมชนและระดับประเทศ บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญในการสนับสนุนและจัด
ให้มีกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และ ได้จดั กิจกรรมเฉพาะกิจ
ตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบตั ิการ เพื่อ
ตอบแทนและคืนผลกาไรกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
➢
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➢

นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
และหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
และการติดสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและกาหนดให้บริษทั ฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบตั ิตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการหรือ
กระทาการใดๆ โดยให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อการบริหารจัดการที่ดี
อนึ่ง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ก. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบัตินั้นได้มีการจัดทาแนวทางและขั้นตอน
ปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิม่ เติมของกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการให้เงินสนับสนุน
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการช่วยเหลือทางการเมือง
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล
- แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ค. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทาเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้
โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของ“มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” สามารถพิจารณาได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.masterad.com/Investorrelations
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดโดย
การนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
▪ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
▪ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
▪ พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และเฉพาะที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้งานจากบริษัทฯเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
▪ การนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
➢

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกาหนด
แนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน
ISO 12207 ซึ่งได้จัดทาและเผยแพร่โดย Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for
Information and Related Technology (COBIT) ซึ่งเผยแพร่โดย IT Governance Institute
นอกจากนี้ บริษัทฯยังกาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การใช้ซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ต เป็นไปตามหลักการดังนี้
▪ พนักงานจะต้องใช้รหัสผ่านทีเ่ ป็นของตนเองในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามๆ สิทธิที่ได้รับเท่านั้น และต้องเก็บรักษา
➢

รหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่าน ของตนอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน
▪ พนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มลี ิขสิทธ์ถูกต้องเท่านั้น ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
ไม่ถูกต้องลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ
จะต้อง ได้ความเห็นชอบจากส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ (Approved Software) โดยส่วนเทคโนโลยีและ สารสนเทศจะทาการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของพนักงานปีละ 1-2 ครั้ง (ตามความ
เหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทผี่ ิดกฎหมายในกลุ่มบริษัทฯ
▪ พนักงานจะต้องไม่กระทาการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในสานักงาน และไม่เผยแพร่ข้อมูลทีไ่ ม่
เหมาะสมในทางศีลธรรม หรือละเมิดกฎหมาย อาทิ เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและและทรัพย์สินของกลุม่ บริษัทฯ หรือ
ผู้ร่วมงาน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร ความรุนแรง การ Forward mail หรือ Spam mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความราคาญ
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➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า ข้อมูลต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือข้อมูล
ใดๆที่หากมีการเปิดเผยสู่บุคคล หรือคณะบุคคลแล้วอาจส่งผลให้บริษัทฯเสียหายหรือเสียเปรียบ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีความ สาคัญ
ถือเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย ดังนั้นการจัดทา การจัดเก็บรักษา หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ต้องดาเนินการให้เหมาะสม และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นหรือเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว ถือเป็นการประทาที่ขัดต่อจรรยาบรรณ
➢

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะและนักลงทุนทั่วไป
นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
1. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนรวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ต้องไม่นาข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่คา้ ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร (ซึ่งหมายรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนติ ิภาวะ) ต้องมีหน้าที่
ดังนี้
1.1 รายงานการถือครอง และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ง
สาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ
นั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสาคัญในการดาเนินการบริหารกิจการ อันเป็น
ข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มกี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ จึง
ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย
2. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุน้ ของบริษัทฯ
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มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้การปฏิบัตติ ามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกัน ดังต่อไปนี้
1. จากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทาได้ และเปิดเผยต่อพนักงาน
ของบริษัทฯ ตามความจาเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจากัดใน
การ นาไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในทีท่ างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกาชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกาหนดหลักการปฏิบัตสิ าหรับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 บริษัทฯ จึงได้กาหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัท ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อยู่ใน
ตาแหน่งหรือสายงานที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้

ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย
(นับจากวันที่เปิดเผยงบการเงิน)
ก่อนเปิดเผย
หลังเปิดเผย
หลักทรัพย์ของบริษัท 1เดือนก่อนวัน
1วันหลังวัน
มาสเตอร์ แอด จากัด ประชุม
ประชุม
(มหาชน) (MACO)
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ที่มีวาระพิจารณา
บริษัทที่มีมติ
และอนุมัติงบการเงิน อนุมัติงบการเงิน
หลักทรัพย์ที่ห้ามการ
ซื้อขาย

ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณี
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
14 วัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
จนถึง 1 วัน หลังวันประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกาหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือได้ว่ากระทาผิดข้อบังคับการทางานและมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ระดับ โดยขึ้นอยูก่ ับลักษณะ
แห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทาความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่
(1) ตักเตือนด้วยวาจา และ/หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ตักเตือนเป็นหนังสือ และพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเป็นเวลา 7 วัน
(4) ให้พ้นจากตาแหน่ง (กรณีกรรมการ) หรือ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน)

..................................................................................
นายมานะ จันทนยิ่งยง
ประธานกรรมการบริษัท
นโยบายกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจนี้ได้รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
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