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ค านิยาม 
 

กรรมการ   หมายถึง   กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน)  
คณะกรรมการบริษัท  หมายถึง   คณะกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่มบริษัทฯ  หมายถึง  บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษัทฯ   หมายถึง   บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทย่อย   หมายถึง   บริษัทใดๆ ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิ  
     ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน ไมว่่าจะเป็นการถือหุ้นโดย ทางตรงหรือทางอ้อม  
ผู้บริหาร   หมายถึง   บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย  
พนักงาน   หมายถึง   พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 
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บทน า 
 

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไดร้ับความไว้วางใจ
เชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนมากจึงจ าป็นต้องมีมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและระบบการก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมวสิยัทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจทีไ่ด้ก าหนดไว้ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส 

คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และเป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารกิจการ รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึงต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวัง เอาใจใส่ ตามข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงาน 

ด้วยเหตดุังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีมติให้จดัท าคู่มือก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธรุกิจ
ฉบับน้ีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบ และ
สื่อสารให้  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฎิบตัิ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศส าหรับพนักงานใหม่ 
และระบบ Intranet  ของบริษัท เป็นต้น  

โดยในคู่มือก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับน้ีประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1)บททั่วไป (2) การก ากับดูแลกิจการ และ 
(3)จริยธรรมธรุกิจ 
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
วิสัยทัศน์:   
 ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสื่อนอกบ้านคุณภาพ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมท าเลที่ดีท่ีสุด ทั่วประเทศ ไทยและอาเซียน มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยสามารถเช่ือมโยงกับออนไลน์และช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" 

 
พันธกิจ:  

  มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจดุ ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยม ท่ีช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อนอกบ้านกับช่องทาง
สื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อน าพาไปสู่ การมสี่วนร่วมและการตดัสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ   

 
ค่านิยม 
ค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้และเป็นหลักในการปฏิบัติงานแบบ  “ M A C O ” ดังนี้  

M Make a difference  

A  Adapt 

C Caring 

O Optimist  
 
Make a difference : คิดใหม ่  

▪ กล้าคิด กล้าท า ไม่ยึดติด (Initiative) 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ยดึตดิกับกรอบการท างานเดิม และพฒันาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง 

▪ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ (Creative Opinion Transfer) 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นเชิงบวก ให้การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการใหม่ๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้น

ประโยชนส์ูงสุดขององค์กร 

▪ สนับสนุนการท างานแบบNetwork (Network Supporter) 

ท างานโดยค านึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ไมย่ึดตดิกับโครงสรา้งหน่วยงานหรือทีมงานและสายการบังคับบัญชา มีความคล่องตัว

ยืดหยุ่น สามารถท างานข้ามทีมข้ามหน่วยงานได้ เป็นผู้น าและผู้ตามได้ในขณะเดยีวกัน 
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▪ กระจายอ านาจ (Empowering) 
กระจายความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการคิดและท าสิ่งใหม่ๆ ในเชิงบวกมากขึ้น 

รวมถึงการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

Adapt :   ปรับตัว    

▪ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Change) 

รับรู้ข่าวสารขององค์กรและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อองค์กร สามารถปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับ

เวลาและโอกาส 

▪ ก้าวหน้า ก้าวน า ทันสมัย (Modernizer) 
เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าและทันสมัย เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ รวมถึงการลงมือท าเพื่อให้เกิดผลงานที่แตกต่าง ดีขึ้นและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 

▪ ปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองและองค์กร (Improvement Supporter) 
เป็นผู้ปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง และสนับสนุนใหม้ีการปรับปรงุพัฒนาองค์กร ในการจัดระบบงาน หาแนวทางการท างานใหม่ๆ ลด

ขั้นตอนและเวลาในการท างาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอยู่เสมอ 

▪ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) 
เป็นผู้ขวนขวายเรียนรู้ หาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพ่ือเตรยีมตัวเองให้พร้อมกับการท างานทุกสถานการณ์ขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

 

Caring:    ใส่ใจ  

▪ การให้บริการ (Suitability for Provide Service) 

มีทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้บริการ ส่งมอบบริการที่ดีที่สดุแก่ผู้รับบริการหรือหน่วยงานถัดไป

อยู่เสมอ มีความเข้าใจว่าลูกค้าขององค์กรคือลูกค้าของทุกคนท่ีต้องช่วยกันดูแลและสนับสนุนให้เกิดการบริการที่ดีที่สดุแก่ลูกค้าอยา่ง

ทันท่วงทีและทันเวลา 

▪ ตอบสนองต่อการบริการ (Response to Service) 

มีความรวดเร็วในการให้บริการ ร่วมแก้ปัญหาและป้องกันการเกดิซ้ าของปัญหาการให้บริการขององค์กร ค านึงถึงผลกระทบขององค์กร

โดยรอบด้าน และให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการลูกค้าท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

▪ การให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback) 

ให้ข้อมูลตอบกลับผู้เกีย่วข้องอย่างทันท่วงที พร้อมท้ังให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการและแนวทางการแก้ไข 

ช้ีแจงข้อขัดข้องและเสนอแนวทางเลือก พร้อมเหตุผลอย่างเหมาะสม 
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▪ ความพยายามในการพัฒนางานบริการ (Developing for Service) 

เอาใจใส่ในภารกิจของตนเองและองค์กรเร่งรัดด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดบริการที่ดีท่ีสุด รวมถึงน าความต้องการของ

ผู้รับบริการหรือลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแกผู่้รับบริการหรือลูกค้าท้ังภายในและภายนอก 

Optimist : เป็นไปได ้

▪ ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) 

มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพยายามในการท างาน และด าเนินการสนบัสนุนให้ภารกิจขององค์กรลุล่วงไปได้

ด้วยดี พูดและสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

▪ เราท าได้ (We can do) 

มีความสามารถในการจัดการงานทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉนิ มองปัญหาเป็นโอกาสและมองหาความเป็นไปได้ในการท างานอยูเ่สมอ 

เปลี่ยนวิกฤติใหเ้ป็นโอกาส 

▪ การค านึงถึงองค์กรเป็นหลัก (Organization Focus) 

การคิดและการลงมือท าสิ่งต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขององค์กร 

▪ การให้ความร่วมมือกับภารกิจองค์กร (Mission Supporter) 

รับผิดชอบงานในหน้าท่ีและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นอย่างเต็มที่ ร่วมท างานเปน็ทีม มีน้ าใจเข้าช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ ร่วมผลักดนัให้ทุกภารกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย 
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โครงสร้างการก ากับดูแลภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการก าหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และระบบการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกับ

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลัดทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี ้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ: บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) หรือ MACO คือผู้ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 

(Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานท่ีติดตั้ง และเทคนิคในการ

น าเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดย

ให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแตใ่ห้ค าปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและตดิตั้งงาน

โฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อ

โฆษณามีเครือข่ายสื่อโฆษณาครอบคลุมพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคัญทั่วประเทศ ในการด าเนินธุรกิจนั้น บรษิัทฯ 

มีทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (กลุ่มธุรกิจ) ที่ด าเนินธุรกิจที่เกีย่วเนือ่งกัน 

 ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ บริษัทจึงได้ก าหนด

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้อง สนับสนุน หรืออยู่ในความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่ง

บริษัทฯจะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทฯจะไดร้ับ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการ

ลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ 

 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย  

 บริษัทฯจะก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการอนุมัติงบประมาณประจ าปี และโดยการ

ส่งตัวแทนในระดับกรรมการ กรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิและติดตามการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยว่าได้ด าเนินไปตามกรอบธุรกจิที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้กรรมการ 

กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องได้รบัการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษัทย่อยที่มีขนาดเล็ก 

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้

แต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได ้

 ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทฯในภาพรวม ส าหรับเรื่องที่มีความส าคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
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หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 

หรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ แล้วแต่กรณี และ

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงินมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั

ย่อย ตามการด าเนินธรุกิจหลักผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตร

มาส 

 นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม 

 เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษทัอ่ืนแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทนซึง่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เว้นแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทไม่มีอ านาจควบคมุกิจการ แต่ถือครอง

หุ้นอย่างมีนัยส าคัญให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบรหิาร (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบคุคล

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัดังกล่าว เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อเป็นการติดตาม

การท างานของบริษัทร่วม ว่าไดด้ าเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็น 

บริษัทฯอาจจัดใหม้ีสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ของบริษัทร่วม หรือข้อตกลงอื่น 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบรหิารจัดการ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื่องที่ส าคัญ ตลอดจนเพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

กลุ่มบริษัทฯ 

ระบบบริหารจัดการ: บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ผ่านโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล

อ านาจระหว่างบทบาท (1) การก ากับดูแล (2) การบริหารจัดการ และ(3) การปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้

ว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันประกอบไปด้วยการมี (ก) 

คณะกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ทิศท่างและเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท (ข) คณะกรรมการชุดย่อยซึ่ง

แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริหารและด าเนินกิจการต่างๆของบริษัทฯ ตามหลักการ

ก ากับดุแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร

มีทักษะ ประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานขององค์กร โดยมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจ าวันของบริษัทฯ และบริหารจัดการในด้าน

ต่างๆของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ (ง) พนักงานของบริษัทฯ ที่

ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังยึดมั่นต่อหลักการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุม่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แกผู่ถ้ือ

หุ้นของบริษัทในระยะยาว 

ระบบการก ากับดูแลกิจการ: บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจั ดการและการควบคุมการ

ด าเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของ

กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จึงมีนโยบายต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น คู่มือฯ มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยท า

หน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนสื่อสารให้บริษัทย่อย

ในกลุ่มบริษัทฯ น าไปปรับใช้และยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน 

นโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย 
ด้วยส านึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วน
ขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลัก ของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และด าเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจิตส านึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ในระดับชุมชนและระดับประเ ทศ  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบทิศทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อวางแนวทางให้กลุ่มบริษัทในเครือด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสังคมและชุมชน ภายใต้เป้าหมายการส่งมอบ “To Enrich Lifestyles for Better Life” ยกระดับ
การใช้ชีวิตของคนในสังคมให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมกับทุกรูปแบบบการใช้ชีวิต ไว้ดังนี้ 

- มีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อสังคมโดยจัดตั้งโครงการ MACO Media for CSR เป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10  ของพื้นที่โฆษณา  
ให้เป็นพื้นที่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรการกุศล ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ”ความ รับผิดชอบต่อสังคม” โดย
บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง   

- มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและ

หลังเลิกงาน  โดยจะเปิดใช้เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีการน าทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูล

ทางอีเมล์ และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

- มีนโยบายสอดรับกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิด

ไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22.00 น. ไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัท

รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท  

- ให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน สังคม ชุมชน ทั้งที่อยู่ในกระบวนการ (CSR In Process) 

และอยู่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (CSR After Process) 
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ส่วนที่ 2 
การก ากับดูแลกิจการ 
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 ส่วนที่ 2  
การก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ โดยยดึหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯไทย(IOD) ตลอดจนมีการสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศส าหรบัพนักงานใหม่ ระบบ intranet ของบริษัทฯ 
เป็นต้น  
 
อนึ่ง นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities) 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

 บริษัทฯส่งเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรในก าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่าง
เพียงพอ  ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
ผลการด าเนินงานประจ าปีและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องต่างๆที่ส าคัญ ตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์กฎหมายที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
ฯที่จะเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีที่
ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง กรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ส าหรับกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจ
ยาก บริษัทฯจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบค าถามและช้ีแจงในที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงินทุกครั้ง 
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การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แกผู่้ถอืหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ โดยบริษัทฯ ได้จดัท าหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมจะระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะ รายงานประจ าปี รวมทั้งรายละเอยีดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นท่ีมรีายชื่อ ณ.วันปิดสมุดทะเบียน ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 
7 วัน ก่อนวันประชุม ลงโฆษณาวันประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิต่อกัน 3 วัน รวมทั้งเผยแพรห่นังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน website ของบริษัทฯ 
(www.masterad.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน   ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ 
รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสยีงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได ้
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ช่ัวโมง พร้อมทั้งใช้ระบบ Barcode  ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ  
 
การด าเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฏหมายซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นคนกลางและผู้ตรวจนับคะแนน  จากน้ัน แจ้งจ านวนผู้เข้าประชุม ทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ท่ีประชุมรับทราบ และ
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม  และอธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตร
ลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนการประชุม  การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามล าดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายแสดงความคิดเห็น ซักถาม ได้อย่างมีอิสระ
เท่าเทียมกัน และตอบค าถามอย่างตรงประเด็น  อีกท้ังให้เวลาอภิปรายพอสมควร   
 ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการและวาระการประชุมที่ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว 
 ภายหลังการประชุม บริษัทฯจะจัดให้มีการบันทึกวาระการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่
ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึก
สรุปความคิดเห็น ข้อซักถามและตอบข้อซักถามที่เป็นสาระส าคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผล
การลงมติผ่านเว็บไซต์ของหตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป  และจัดท า
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯที่  http://www.masterad.com/investorrelations  
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หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
 
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านว นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
สามารถเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดย บริษัทฯจะน า
หลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้า พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง 
 
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน   

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องให้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้ นสามารถมอบหมายให้
ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้ น 
และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัทฯ 
 
การเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ไมเ่ลือกปฏิบตัิกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุม่หนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถอืหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ซึง่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและ
ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯที ่ www.masterad.com/investorrelations สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธท์ี่
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2254 3366 หรือ Email Address:Pornprasertl@masterad.com; ir@masterad.com 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
 บริษัทฯ ค านึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯทุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณะชน และสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็น
ธรรม โดยบริษัทฯเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความส าเร็จระยะยาวของบริษัทฯ 
โดยได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม   

 

การแจ้งเร่ืองร้องเรียน  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อ (1) คณะกรรมการบริษัท ได้ 

โดยตรงผ่านเลขานุการบริษัทฯและ/หรือ (2)คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง ผา่นทางช่องทางดังต่อไปนี้โดยบริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้
ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

 

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ 

▪ โทรศัพท์ : 02 938 3388 ต่อ 487 

▪ E-mail:tamonwan@masterad.com; 

▪ หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯตามที่อยู่ของบริษัทฯ 

  

 ส าหรับพนักงานของบริษัทฯ เนื่องด้วยบริษัทฯ เช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทฯจึงได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อ
ร้องเรียน รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือพยานผู้ให้ข้อมูล จากการปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น 
การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีการปฏิบัติไว้ใน คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน และ
ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันใน intranet  ของบริษัทฯ 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การรายงานของคณะกรรมการทั้งเร่ืองทางการเงินและเร่ืองท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดท าและปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดท าขึ้นอย่าง
รอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย 
 
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไปมีต่อบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ข้ึน เพื่อท าหน้าท่ี
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือ การน าข้อมูลบริษัทฯ เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการด าเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่มีผลกระทบกับผลประกอบการ ท้ังนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ต้อง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาส าหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนัก
ลงทุนน าเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รับทราบมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส 
 ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน  มีการจัดท าดัชนีช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อให้เห็นการพัฒนาของงาน เช่น 
จ านวนครั้งการประชุมกับนักลงทุน จ านวนครั้งของกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม 
Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ นอกจากน้ี ยังมีการจัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจประจ าปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่กลุ่มนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่
หมายเลข โทรศัพท์  : 02 273 8639  Email Address:Pornprasert@masterad.com; ir@masterad.com 
 
นโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญต่อสาธารณชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายช่ือและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร 
ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทาง
การเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจ าปี เกี่ยวกับจ านวนครั้งที่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจ าปี 
เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
  บริษัทก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกลัน่กรองและศกึษำแนวทำงกำรก ำกบัและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยกรรมกำร
ทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ ถกูต้อง และโปร่งใส   
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ ถือหุ้น จึงมีบทบำทส ำคญัตอ่กำรสร้ำงมลูคำ่ให้กิจกำรรวมทัง้สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ
ให้กับผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์ มีอิสระในกำรตดัสินใจ และรับผิดชอบตำมหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะก ำกบัดแูลกำรบริหำรงำนของ
ฝ่ำยบริหำร ซึง่มีกำรแบง่แยกหน้ำที่ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรไว้อยำ่งชดัเจน 
 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ ากว่า 3 คน   
ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ  วิศวกรรม การตลาด การบัญชี 
และการตรวจสอบ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส 

 และเพื่อให้การบริหารและด าเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมดและมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินเพื่อท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน   

 ส าหรับอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีดังต่อไปนี้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. จัดการบริษัทฯ  โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ เป็ น ไปตาม
 กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์
 ของบริษัทฯ  และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร  เว้นแต่ 
 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ได้แก่เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ
 จาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
3. มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการ
 บริหารน าเสนอเรื่องที่มีสาระส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไป
 ตามระเบียบ ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผล
ต่อ การด าเนินธุรกิจอย่างมีสาระส าคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ค าปรึกษาหรือ
 ความเห็นทางวิชาชีพ 
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4. มีหน้าที่ในการก ากับให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมี
 อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทฯตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เรื่อง
 ดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 

4.1 เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.2 เร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมกฎระเบยีบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ 

วิธีกำร และกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯจดทะเบยีน 

4.3 เร่ืองกำรซือ้หรือขำยสนิทรัพย์ส ำคญั ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ์ 

วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียน 

 บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
1. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง โดยให้ส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุม
ถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น ให้ระบุ
สถานที่ วันเวลา และเรื่องที่จะประชุม นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่าย
บริหารสามารถช้ีแจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นส าคัญได้อย่างรอบคอบ ตลอดจน
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ  

3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุม
คณะกรรมการ 

4.  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบ
วาระการประชุมที่ก าหนดไว้ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.   สอบทานใหบ้ริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปดิเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ 
 ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจ าปี  
2.   สอบทานใหบ้ริษัทฯมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ม ี 

 ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน  และการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

3.   สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ    
 หรือฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4.   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ  ตลาด   
 หลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
5.   พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล    
 ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
6.   จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย      
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูดังต่อไปนี ้

6.1 ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2 ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
6.3 ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4 ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
6.5 ความเห็นเกีย่วกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์
6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎบัตร(Charter) 
6.8 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7.   ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิาร    

ทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บรหิาร ทบทวนร่วมกับผู้บรหิารของ
บริษัทฯ ในรายงานส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร  

ทั้งนี้การมอบอ านาจดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี ส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   
1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบรหิารงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้อดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะ

เศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
2. ก าหนดแผนธรุกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนนิงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธรุกิจที่ไดร้ับอนุมัตไิว้และใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น 

การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก าหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 
6. พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน และการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ าน า จ านอง ก่อภาระผูกพัน หรือ

เข้าเป็นผู้ค้ าประกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย ภายในวงเงินท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
7.  พิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกีย่วข้อง ซึ่งเป็น  

 (1) รายการธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า  
         โดยทั่วไป  ซึ่งมีค่าตอบแทนท่ีสามารถค านวณได้ ภายในวงเงินท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั 
8.   พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ด าเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการ

ช าระเงิน ซึ่งบริษัทฯมีหน้าที่ต้องช าระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

9. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร 
10. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบญัชีบัญชีธนาคาร และการใช้บริการตา่ง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 

ส าหรับบญัชีธนาคารของบริษัทฯ 
11. พิจารณาอนุมัติ ด าเนินการ ก ากับดูแลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯหรือการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของบริษัทฯ 

ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ 
คดีความทีบ่ริษัทฯฟ้องร้องหรือท่ีบริษัทฯถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจ าเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ) 

12. พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอ านาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรืออ านาจของ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

13. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว 

14. พิจารณาอนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

15. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหารที่เห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรต้องแก้ปัญหา
เป็นการเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ด าเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานกิจการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบโดยเร็ว 
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16. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 

17. พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดและด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว 
 
  ทั้งนี้การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนั้น จะต้องไมม่ีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ที ่
ท าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุัตริายการทีต่นหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มีส่วน 
ไดเ้สยี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืประกาศ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์)  ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรม 
การบริษัท และ/หรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี เพื่อพจิารณาอนมุัติต่อไป เวน้แตเ่ป็นการพิจารณาอนุมัติรายการทีเ่ป็นไปตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไข 
การค้าปกต ิ
 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด(มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด(มหาชน) 
2. จัดท าแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง 
3. น าเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ  บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน าสู่การปฏิบัติ 
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งน ากลยุทธ์

ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
6. ประเมินผล และจัดท ารายงานพร้อมน าเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร  

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก ากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่างๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความ
เสี่ยงรายงาน 

7. ทบทวนรายงานการบรหิารความเสี่ยงก ากับดูแลประสิทธิผลการด าเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ  ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะ

เป็นเมื่องพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใน
ปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนเพื่อปรับรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ของบริษัท 

2. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก 
- คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 
- ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฏหมายหรือ

ข้อก าหนดของหน่วยงานทางราชการ 
3. สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

- ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสมอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

- ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งโดยเหตุอื่นใด ( นอกจากการออกจากต าแหน่งตามวาระ ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

- ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้
ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

4. พิจารณาโครงสร้าง จ านวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ 
ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
พิจารณาเปรียบเทียมกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีมูลค่าตลาด ( Market Capitalization ) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ 
เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอผลการประเมิน
ตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนน าเสนอจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. พิจารณาความเหมาะสมและเง่ีอนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่
กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่ อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่

ก าหนดโดยกฏหมายหรือข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบิตของ

หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตลอดจนก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว 

2. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
( Corporate Social Responsibiliy : CSR ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนก ากับดูแลให้มีการปฏบิตัิ
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

3. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน ( Anti Corruption and 
Bribery ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
และติดสินบนดังกล่าว 

4. รายการผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจ าปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่ก าหนดโดยกฏหมายหรอืข้อก าหนด

ของหน่วยงานราชการ 

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบาย  และการบริหารงานประจ า ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการท าหน้าที่
สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ  จึงก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ  โดยประธานกรรมการบริษัท จะท าหน้าที่ คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ าวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ีประธานกรรมการบริษัทฯต้องมีภาวะผู้น า ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฝ่ายบริหาร  โดยท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด    โดยขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังน้ี 
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อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของบริษัทฯ ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับ

ดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. มีอ านาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจ านวนที่จ าเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอ านาจในการ
ปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม 

3. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยน 
แปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น 

4. มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 

5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน 
6. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
7. อนุมัติการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

8. ด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ 
 
 ทั้งนี้ การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯในการใช้อ านาจดังกล่าว 

การสรรหากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะ
ค านึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท(Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบตัิ 
และทักษะของกรรมการที่จ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
จากการแนะน าของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาจากที่
ปรึกษาภายนอก (Professional Search Film) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดย
กระบวนการอื่นท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่ไดร้ับการแตง่ตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยาย
สรุปวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมท้ังจัดให้มีเอกสารส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการท าหน้าท่ี ได้แก่  
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และรายงานประจ าปีเล่มล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญได้แก่  
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
ฯ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
➢ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
 ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ 

1. บรรลุนติิภาวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจรติ 
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
5. กรรมการต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจ ากัด/รวมทั้งต้องไม่มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด (มาตรา 89/3 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551) 

6. เป็นกรรมการในบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัทฯ 
7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียง

พอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้กับบริษัทฯได ้
8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัฯหรือไม่ก็ได ้
9. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทฯอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไมก่ระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการบริษัทฯ 

 

➢ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า    เป็นผู้มี 

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ 
บุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ 
บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

➢ คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่
 ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท 
3. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม บริษัทฯที ่เ กี่ ย ว ข้ อ ง

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ 
 บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการ
 ปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
 เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว(ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ
หรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจะเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี โดยค่าตอบแทนจะ แบ่งออกเป็น  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  

จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริษัทฯทุกท่าน    

2. ค่าเบ้ียประชุม จ่ายค่าเบี้ยประชมุเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 
3.  บ าเหน็จประจ าปี 
 ใหค้ณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบ าเหน็จประจ าปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจ านวนเงินท่ีเหมาะสม ตาม

วงเงินท่ีได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
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 ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทฯได้ก าหนดดัชนีช้ีวัด เพื่อก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุก
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากความส าเร็จตามเป้าหมาย จากการก าหนดตัวช้ีวัด ของความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่
ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน   

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งในแต่ละรอบปีบัญชี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
3. กรรมการแต่ละคนรวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
5. เลขานุการ บริษัทฯ ท าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม 
6. ประธานกรรมการบริษัทฯ  หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละ

วาระให้อย่างเพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส าคัญ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

7. ก าหนดองค์ประชุมขั้นต่ าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ ขณะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

8. ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย(แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

9. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม 
10. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมช้ีแจง

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
11. กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 
12. เลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการที่ประชุม (แล้วแต่กรณี) ท าหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บ

รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสามารถ  
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน ให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบใน

เดือนที่ไม่ได้มีการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้ าร่วม
ประชุม และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ 
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ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยชุดตา่งๆ นั้น บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเพิ่มเตมิได้ตามความ
เหมาะสม 
 

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนการประชมุอย่างน้อยต่อปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 
คณะกรรมการบรหิาร 12 ครั้ง (เป็นประจ าทุกเดือน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  
 บมจ. มาสเตอร์ แอด  ได้จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพือ่การปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  โดยจะจัดให้มีการ
ประเมินการปฏบิัติหน้าที่เป็นประจ าทุกปี และมีการน าผลการประเมินแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมกรรมการบริษทัฯ  โดย
ครอบคลมุเนื้อหาดังนี ้

1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

และ  (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

 โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัทฯอยา่งรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิัติหน้าท่ีในบริษัทฯได้อย่างเพยีงพอ  บริษัทฯก าหนดจ านวนบริษัทฯที่กรรมการแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯจ านวนไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบยีน ท้ังนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ อาจลดลง หากจ านวนบริษัทฯที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดว่าประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงไม่ควรด ารงต าแหนง่ในบริษัทฯอื่น นอกเหนือจาก
บริษัทฯในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
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แผนการสืบทอดต าแหน่ง Succession Plan 
  
 บริษัทฯ มีการด าเนินการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Sucession Plan) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทน 
บุคลากรทีส่ าคัญ ส าหรบัการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อม 
ของก าลังพล และ (3) เพื่อเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างก าลังใจในการท างาน เนื่องจากเป็นการสรรหาบุคลากรเป็นล าดับ 
แรก ท้ังนี้ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ต าแหน่งส าคัญที่จ าต้องมีแผนสบืทอดต าแหน่ง (Sucession Plan) ในเบือ้งต้นตาม 
รูปแบบที่ก าหนดไว้ และน าเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือก และน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัท โดยก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการ
บริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าไดม้ีการด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท  โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท ดังนี ้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  

2. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

3. ผ่านอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 

4. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี  

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท 

7. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 โดยเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  ในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554   
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ  
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯมีดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
 เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
 เจ็ด วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทฯได้รับรายงานนั้น 
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5. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมของ
 คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
6. ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯให้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน
 สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดแูลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทั้งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้  
11. หน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
➢  การใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญ ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ  ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงมีนโยบายก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางไม่ชอบ 
และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาด
หลักทรัพย์  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 47) 
 
➢  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 บริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ  ถือเป็นนโยบายส าคัญที่
จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงก าหนด
เป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้มี
ข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(2)  หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(3)  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องน าเสนอและขอ
 อนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
(4)  ปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินการของบริษัทฯ เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก ากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด 
 (5)  ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม 
 สมเหตุสมผล  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
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  (6)    ผู้มีส่วนได้เสียกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว 
 (7)    ในการพิจารณาการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อ ท าการประเมินและ เปรียบเทียบ
        ราคาส าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันทีส่ าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุด        
       ของบริษัทฯ 

 

➢ การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 

 บริษัท ฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยว
ของให้กับบริษัทฯ เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และเพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์และประกาศที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. จัดส่งแบบแจ้งรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ของบริษัทฯ 

2. จัดส่งแบบแจ้งรายการ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีบัญชี ( 1 มกราคม ของทุกปี ) 

3. จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญที่มีผลท าให้เกิดมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างปีบัญช ี

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

➢ นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

 เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อด ารงไว ้ซึ่งการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบรษิัทฯ ดังนี ้ 

- นโยบายในการท าธุรกิจใหม่  

 บริษัทฯ จะต้องน าเสนอรายละเอยีดของแผนการเขา้ท าธุรกิจ (feasibility study) เหล่านั้นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหด้ าเนินการ  และจัดใหม้ีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ท่ี
จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการเข้าท าธรุกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว เว้นแต่มเีหตุจ าเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องด าเนินการตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 
 

- นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน  

 การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใหบ้ริษัทที่ร่วมทุน กู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลกัษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษทัฯ จะให้กู้ตาม สัดส่วนการลงทนุ เว้นแต่ในกรณมีีเหตุอันจ าเป็นและสมควร
ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทจะได้พจิารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบคุคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ ตามสัดส่วน
การลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดส า หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการตามประกาศและ
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กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ ากว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าท า
รายการให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบด้วย 
 

- นโยบายในการท ารายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงท าการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน 

  คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง เพื่อให้ เป็นไปตามตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ที ่ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระท าธุรกรรมกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกลา่วจะเข้าลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1)  ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพงึกระท ากับคู่สญัญาทั่วไป ในสถานการณ์
 เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
 บุคคลที่ม ีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น ข้อตกลงทางการค้า ที่ไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการหรือเป็นไป
 ตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตัิไว้แล้ว  

 (2)  ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งของบริษัทฯ  หรือคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น 
 (ก) บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบรษิัทย่อย 
 หรือ  
            (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสีย อยูด่้วย ไม่ว่าโดยตรง
 หรือโดยอ้อม ไม่เกินจ านวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

(3)  ธุรกรรมในประเภทหรือที่มมีูลค่าไม่เกินจ านวนหรืออัตราที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนด  
ในการประกาศก าหนดตาม (3)(ข) หรือ (4) คณะกรรมการก ากับตลาดทุนอาจก าหนดให้ธุรกรรมท่ีก าหนดต้อง
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้ 
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การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ (1) 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานการเงินและ (3) การปฏิบัตติามกฎหมาย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อ
ระบบการควบคุมภายในเสมอมา ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าทีส่อบทานและประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคมุภายใน โดยการสอบ
ทานต้องครอบคลุมการควบคมุภายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

➢ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  

 โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดดี้วยการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าของบริษทัฯ ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ผู้บริหาร
และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น แนวทางในการด าเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนก าหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสาย
งาน รวมทั้งก าหนดขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
ประกอบธุรกิจมากยิ่งข้ึน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ได้พิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งจะมีการวดัผลการด าเนินงานเปน็รายไตรมาส เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และน ามาปรับปรุงเป้าหมายการด าเนินธุรกิจตามความเหมาะสม  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จดัท านโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป และคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนคู่มือพนักงาน รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพือ่ป้องกัน
การทุจริต ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และ
เผยแพรไ่ว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ  

➢ การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจ าป ี เพื่อให้การ ก าหนดแนวทางการจดัการ
ความเสีย่งน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนกลยุทธต์่างๆ ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นเจ้าของ
ความเสีย่ง มีหน้าที่ในการประเมินความเสีย่ง ของแต่ละหน่วยงาน และกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ บริษัทฯ จึง
มีนโยบาย การบรหิารความเสี่ยงตา่งๆ ซึ่งได้มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินถึงปัจจัยตา่ง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
การทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อน ามาพิจารณา ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นให้
เหลืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งมีการตดิตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯอย่างสม่ าเสอ  เช่น แนวโนม้เศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น ทัง้นี้ ได้มีการถ่ายทอดมาตรการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้มีการรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้ก าหนดใหก้ารบริหาร
ความเสีย่งเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน  

 ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of Tradeway Commission) มาใช้เพื่อประเมินและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมีหน้าท่ีบรหิารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสีย่งและวางรูปแบบโครงสร้างการบรหิารความ
เสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 
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เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึง่ในการพจิารณาก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯยังมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่
ท าหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมนิความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 

➢ การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)  
 บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการควบคุมที่ท าให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่ฝ่าย
บริหารได้ก าหนดไว้ ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ ซึ่ง แนวทางดังกล่าวมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงิน
อ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน (ก) หน้าท่ีอนุมัติซื้อ 
(ข) หน้าท่ีบันทึก รายการทางบัญชี และ (ค) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติที่รัดกุมในการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบ และ กรอบการปฏิบัติในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และบริษัทฯ ได้ระบุ
ขั้นตอนและผู้มีอ านาจอนุมัติธุรกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องน าโอกาสหรือผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง มีการก าหนดทิศทางให้
บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บรหิารในบริษัทย่อยถือปฏบิัติ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯวาง
ไว้ ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

➢ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  
 หลักการประการหนึ่งของการปฏบิัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังคือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมลูที่มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการ
ตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศใหค้รอบคลมุการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน 
ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดบัการปฏิบตัิ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตดิต่อสือ่สารที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุน้ นักลงทุน รวมถึงผู้มสี่วนได้เสียทกุกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลส าคญัอยา่งถูกต้อง
แม่นย า ครบถ้วนและภายในเวลาเหมาะสม  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยสามารถ ส่งเรื่องร้องเรียน ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ tamonwan@masterad.com หรือทาง ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯตามที่อยู่ของบริษัทฯ 

➢ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  
 บริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติ ตามเป้าหมายที่วางไว้และความน่าเช่ือถือภายในของบริษัทฯ  และมี การปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เช่น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี ส านักงานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช้ีแจงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ก าหนดให้มีการ
ติดตามความคืบหน้าใน การแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทาง

การเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัท และข้อก าหนด 

กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และให้ค าแนะน าปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ

ก ากับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร 

ทั้งนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในบริษัท และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมถึงสามารถขอข้อมูลและค าช้ีแจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้ท าการตรวจสอบได้  และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตาม

ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงาน

ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานก ากับดูแล และตาม

มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบค าสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้องทรัพย์สิน และป้องกันความเสียหายอันอาจ

เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลในการปฏิบัตงิานของ

บริษัทฯ ท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

ส านักงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานของ

องค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ขอบเขตการท างานของส านักงานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการทดสอบ 

สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของปฏิบัติงานในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 

- ความเช่ือถือได้ของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทาง

บัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการ

ทุจริตผิดพลาดทั้งปวง 

- ความเช่ือถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่

วางใว้ และเป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และ หน่วยงานก ากับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากร

บุคคล 

- ความเช่ือถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
การเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบ การจัดท าข้อมูลส ารอง การจัดท าแผนส ารองกรณีฉุกเฉิน อ านาจการปฏิบิตงานในระบบ การจัดท าเอกสาร
จากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
นอกจากนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ให้มี
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 
จริยธรรมธุรกิจ 

 
 เพื่อใหบ้ริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้ก าหนดข้อพึงปฏบิัติหรือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการส าคญัของการก ากับดูแลกิจการ ท้ังนี้ เป็นหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนท่ีจะต้อง
รับทราบและยึดถือปฏิบัตติามนโยบายและ แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  
 
 นโยบายและแนวปฏิบตัท่ีส าคัญเกี่ยวกับสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ฯ มี ดังนี้ 
  

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสม ต่อผู้ถือหุน้อย่างยั่งยืน ด้วยผลการ
ด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงปัจจัยความเสีย่งทั้งในปัจจุบันและ อนาคต บริษัทฯ จะด าเนนิการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน และพยายามอยา่งเต็มที่ในการ ปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธ ารงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของบรษิัท  
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นสว่นส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จึงมีแนวปฎิบัติที่จะน าเสนอและให้บริการที่มีคณุภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า 
ในราคาที่เป็นธรรม โดยพร้อมที่ จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแกล่กูค้าของบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมลูที่ถูกตอ้งและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกคา้เข้าใจผดิเกี่ยวกับคณุภาพ หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือ
บริการ อีกท้ังพัฒนาคุณภาพและรปูแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุง การบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจดัให้มีการอบรม และให้
ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานท้ังก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าไดร้ับ
ประโยชนส์ูงสุดจากการให้บริการ  
 อน่ึง บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิ
ชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปดิเผย และ/หรือ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย 

 
➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน 

 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า  พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ  จะเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่ท าให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้  และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์    บริษัทฯเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการ
พัฒนาบุคลากร  ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่าง
เต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร  โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาส าหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและ
พัฒนาส าหรับบุคลากรเดิม 
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ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการท างาน   โดยเงินเดือนขั้นต่ าของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนด รวมทั้งมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน
เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย   ทั้งนี้ บริษัทฯก าหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา
เงินเดือนประจ าปีและโบนัส  ให้แก่พนักงานปีละ   1 ครั้ง   โดยน าระบบ  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 
 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม ่

▪ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเปน็การฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่บุคลากรใหม่นับแต่ก้าวแรกท่ีได้เข้า 
มาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร และท าใหส้ามารถปรบัตัวส าหรับการท างานได้อย่างประสบความ 
ส าเรจ็และมีความสุข 

▪ การจัดท าแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน (On  the  Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงาน (On  the  Job Training)  
โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง จนกว่าจะครบระยะเวลาการ
ทดลองงาน  รวมถึงการสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการผ่านทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของต าแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯได้  รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย   

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเลื่อนต าแหน่ง ปรับเปลี่ยน โอนย้ายต าแหน่งงานอีกด้วย ซึ่ง
เป็นไปตามกรอบการพัฒนาดังน้ี 

▪ การพัฒนาตาม Training Roadmap  ตามระดับของต าแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการ บริหาร 
จัดการงานในแตล่ะต าแหน่งให้เปน็ไปตามที่องค์กรคาดหวัง 

▪ การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็น 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน  

โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีทักษะ ความรู้ความช านาญด้านต่างๆ  ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอด

ความรู้  ตามทักษะและความช านาญของวิทยากร  เพื่อให้พนักงานๆ ในองค์กรได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   
2. การจัดโครงการ Knowledge Sharing โดยผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ  มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เชิง

ประสบการณ์โดยตรงให้แก่พนักงานในองค์กร 
3. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กรตามแผน Training Roadmap & IDP 
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4. การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในบริษัทฯช้ันน า บริษัทฯคู่ค้า และงาน 
Exhibition ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ 

▪ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของการพัฒนาและประสิทธิผลของการน าความรู้ ท่ีได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้าน 
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการติดตามวัดผล สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาและการ
น าไปใช้  ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วยการด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไป
อย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี 

▪ บริษัทฯ ยังได้ก าหนดให้มีกรอบการพัฒนาศักยภาพหลักขององค์กร ( Core Competency)   โดยได้จัดให้มีการสื่อสาร Core  
Competency  ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออกตาม Competency ที่ก าหนดไว้  ผ่าน
ช่องทางของการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมตามCompetency ในหลากหลายช่องทาง 
และการประเมิน  360 องศา  พร้อมการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน    เพื่อให้พนักงานและ
หัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน พร้อมช้ีแจงท าความเข้าใจ   เพื่อให้มีการน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและทีมงานต่อไป  

การดูแลสุขภาพอนามัยของพนกังาน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพท่ีดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะท าให้พนักงานมี
ความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานโดยการจัด 
Package การตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน าผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานมาวิเคราะห์ และ
มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคลติดตามความคืบหน้าในการรักษาของพนักงานที่พบความผิดปกติอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯได้จัดให้มีประกัน
อุบัติเหตุและประกันสุขภาพส าหรับพนักงานอีกด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจและให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น การสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผ่านรายการวิทยุและ กลุ่ม Line ของพนักงาน เพื่อสร้างองค์กรให้เป็น Healthy Society รวมทั้ง
การส่งเสริมการออกก าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประจ าปี การสนับสนุนให้มีชมรมฟุตซอล และชมรมโยคะ เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทฯ
ได้มีการจัดท าห้องพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ครบครันส าหรับพนักงานอีกด้วย ประกอบกับการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานให้
ถูกต้องตามหลักการ 5 ส. พร้อมด้วยบรรยากาศในการท างานท่ีดี ซึ่งท าให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
การก าหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธมินุษยชน 

1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรพัยากรบุคคลเปน็อย่างมาก 
เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือบริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลตอ่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเพศ หรือ ศาสนาในการว่าจ้างพนักงานแต่อย่างใด   ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
พิจารณาที่ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก  
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การดูแลความปลอดภัยของพนกังาน 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้ง supplier ในงานต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด เพราะบริษัทฯเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่
ต้องกระท าเพื่อให้เกิดการท างานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการท างานเสมอ   บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ และจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร  รวมถึงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ  อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในส านักงานและหน้างาน  
บริษัทฯจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบรหิารและดแูลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย   เพื่อให้พนักงานทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท้ังจากหน่วยงาน
ของตนเองและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 

 นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการท างานในปัจจุบันแล้ว  บริษัทฯยังค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย  โดยการจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร  เพื่อรองรับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมๆกันกับความส าเร็จขององค์กรอีกด้วย 
โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าที่ในอนาคต  โดยเน้นการปรับปรุง
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง    และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน   เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึง
โอกาสในการก้าวหน้าในต าแหน่งงานในอนาคต  รวมถึงระยะเวลาทีม่ีโอกาสในการปรับเลื่อนต าแหน่งอีกด้วย     

 
การก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร 

 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานขององค์กร  ภายใต้
กรอบแนวนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัทฯและจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานและมีการถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจ
เป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้ น อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยังได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามล าดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน  ทั้งนี้
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่ก าหนดนั้นจะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและการท างานเป็นทีม องค์กรจึงปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลพนักงาน จากตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคลมาเป็นตัวช้ีวัด
ระดับองค์กร และตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินเชิงพฤติกรรม 360 องศา มาเป็นตัวช้ีวัดหลักในการพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปีของพนักงาน 

 ในการบริหารผลการด าเนินงาน ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่สรุปผลงานและรายงานความคืบหน้าในการท างานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า เดือน และรายไตรมาส อีกทั้งมีการายงานผลประกอบการแบบ Real Time 
เพื่อให้ทราบสถานะผลประกอบการ และสามารถแก้ปัญหาหรือปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที 
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การสร้างระบบบริหารและการท างานที่ดีร่วมกัน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการการท างาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานและบริการที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด บริษัทฯ จึงจัดให้มีคู่มือการท างานของหน่วยงานต่างๆ (Procedure, Working และ Blue book) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานและสื่อสาร
ระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสื่อโฆษณาและลุกค้า  อีกทั้งโปรแกรมบริหารจัดการด้านบัญชี
การเงินและโปรแกรมสนับสนุนรายงานต่างๆภายในองค์กร รวมถึงการท างานและการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัท เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการ
ท างาน ลดปญัหาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่องค์กร 

การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงาน  และระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  กิจกรรมกีฬา กิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปีท่ีนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายแล้วนั้น
ยังจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการท างานและช่วยให้พนักงานได้รู้จักสนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้
สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงกระชับสัมพันธ์  รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และงานเลี้ยงปีใหม่ส าหรับพนักงานทั้งองค์กร  

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานมายังบริษัทฯผ่านการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย 
ท าให้บริษัทฯและผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้นอันจะน าไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัทฯมีความ
เช่ือมั่นว่าการสื่อสารที่ดี  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  
อีกทั้งจะท าให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย 

 
ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้พนักงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2  เพื่อให้
บริเวณสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน   อีกทั้งบริษัทฯยังได้ค านึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   อันได้แก่  การวัดแสงสว่างให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการท างานในแต่ละประเภท   การตรวจคุณภาพน้ าดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ า  การฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคและอบโอโซน
ในบริเวณพื้นที่ส านักงาน อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรม  5 ส  ในส านักงาน อย่างต่อเนื่อง   โดยก าหนดให้มีการประกวดพื้นที่  5 ส  ภายในบริษัทฯทุกไตร
มาสรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ   เพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัย
ในส านักงาน   
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➢ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า  

 บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ทีม่ีความส าคญัในการร่วมสรา้งการเตบิโตให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสร้างมลูค่า
ให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การด าเนนิธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทฯ จึงคดัเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงช่ือเสียง ความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบตัิเป็นส าคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบตัิที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาใน
การด าเนินธรุกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไมส่ามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบด าเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดัให้มีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับ คู่ค้า และเกดิประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกป ี
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง 
 บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการคา้ที่ดี  โดยจะ เน้นที่การแข่งขันที่สุจริต  ไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี  รวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลหรือ ความลับของคู่แข่งด้วยวธิีการไมสุ่จรติหรือไม่เหมาะสม บรษิัทฯ จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไมผู่กขาด หรือก าหนดให้
ลูกค้าของ บริษัทฯ ต้องท าการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น 
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้  
 บริษัทฯ เน้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยเนน้ความสุจริตและยดึมั่นตามเง่ือนไขและสญัญาที่ท าไว้กับเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะช าระเงินกู้และดอกเบีย้อย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่น าเงินท่ีกู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนัน้กลุ่ม บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอันท าให้เกิดความเสียหายแกเ่จ้าหนี้ของบริษัทฯ อีกด้วย 
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้ง
สื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยได้ท าการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสื่อท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอยา่งสม่ าเสมอ โดย มีการตรวจสอบ
ความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดการหักพังจนเกิดอนัตรายกับประชาชนในบริเวณที่มสีื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น 
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยส านึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึง
ผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลัก ของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบตักิาร และ
ด าเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการ  ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจิตส านึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญอัน
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ในระดับชุมชนและระดับประเทศ บรษิัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผดิชอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนและจัด
ให้มีกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบรษิัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และ ได้จดักิจกรรมเฉพาะกิจ
ตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลมุทั้งกิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม ในระดบัมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบตัิการ เพื่อ
ตอบแทนและคืนผลก าไรกลับคืนสู่สังคม  ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 1 ภายใต้หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

 



  
  

 

44 
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสียทุกราย โดยปฏบิัติตามกฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงาน 
และหลักการเกีย่วกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกลู สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดท่ีมิได้เกีย่วข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน  

 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
โดยยดึมั่นในความรับผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี และมคีวามมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
และการติดสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและก าหนดให้บริษทัฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกจิ ด าเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบตัิตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการหรือ
กระท าการใดๆ โดยให้ความส าคญักับความโปร่งใสและค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและขดัแย้งต่อการบริหารจัดการที่ดี  

 อน่ึง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
ก. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและแนวทางปฏิบัติซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบัตินั้นได้มีการจัดท าแนวทางและขั้นตอน 

 ปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิม่เตมิของกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

- แนวทางและขั้นตอนปฏบิัติส าหรบัการให้เงินสนับสนุน 

- แนวทางและขั้นตอนปฏบิัติส าหรบัการบริจาคเพื่อการกุศล 

- แนวทางและขั้นตอนปฏบิัติส าหรบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

- แนวทางและขั้นตอนปฏบิัติส าหรบัการให้ การรับ ของขวัญ ของก านัล 

- แนวทางและขั้นตอนปฏบิัติส าหรบัการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ค. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดท าเป็นฉบบัเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันฉบับนี้ 

 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของ“มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น” สามารถพิจารณาได้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี 
 www.masterad.com/Investorrelations  
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➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดโดย 

การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

▪ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 
▪ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
▪ พนักงานท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และเฉพาะที่ได้รับอนุญาต

ให้ใช้งานจากบริษัทฯเท่านั้นเพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 

➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลส าคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยก าหนด
แนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน 
ISO 12207 ซึ่งได้จัดท าและเผยแพร่โดย Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for 
Information and Related Technology (COBIT) ซึ่งเผยแพรโ่ดย IT Governance Institute  
 นอกจากนี ้ บริษัทฯยังก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจดัเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การใช้ซอฟต์แวร์และอินเตอร์เน็ต เป็นไปตามหลักการดังนี้  
▪ พนักงานจะต้องใช้รหัสผ่านท่ีเป็นของตนเองในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามๆ สทิธิที่ได้รับเท่านั้น และต้องเก็บรักษา

รหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่าน ของตนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน  

▪ พนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มลีิขสิทธ์ถูกต้องเท่านั้น ห้ามตดิตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิ

ไม่ถูกต้องลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะตดิตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ 

จะต้อง ได้ความเห็นชอบจากส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือมรีายชื่อปรากฏอยู่ในรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้

ใช้ (Approved Software) โดยสว่นเทคโนโลยีและ สารสนเทศจะท าการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของพนักงานปีละ 1-2 ครั้ง (ตามความ

เหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผ่ิดกฎหมายในกลุ่มบริษัทฯ  

▪ พนักงานจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอร์เน็ตของผู้อื่นในส านักงาน และไมเ่ผยแพร่ข้อมูลทีไ่ม่
เหมาะสมในทางศีลธรรม หรือละเมิดกฎหมาย อาทิ เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและและทรัพย์สินของกลุม่บริษัทฯ หรือ
ผู้ร่วมงาน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร ความรุนแรง การ Forward mail หรือ Spam mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความร าคาญ 
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➢ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า ข้อมูลต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือข้อมูล
ใดๆที่หากมีการเปิดเผยสู่บุคคล หรือคณะบุคคลแล้วอาจส่งผลให้บริษัทฯเสียหายหรือเสียเปรียบ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีความ ส าคัญ 
ถือเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย ดังนั้นการจัดท า การจัดเก็บรักษา หรือการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ต้องด าเนินการให้เหมาะสม และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นๆ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 

 การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นหรือเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว ถือเป็นการประท าที่ขัดต่อจรรยาบรรณ 

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะและนักลงทุนทั่วไป  
➢ นโยบายในการซ้ือขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร และพนักงาน
ทุกคนรวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน  โดยก าหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ต้องไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกจิ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ 
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บรหิาร (ซึ่งหมายรวมถึงคูส่มรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติิภาวะ)  ต้องมีหน้าที่
ดังนี ้
1.1 รายงานการถือครอง และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535  ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน 

1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่ง
ส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทัฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

1.3 เมื่อไดร้ับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนั้นจะเปดิเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั
นั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมลูส าคัญในการด าเนินการบริหารกิจการ อันเป็น
ข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไมเ่ปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม และ
บุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นท่ีมกีารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ จึง
ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตให้เปดิเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย 

2. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื่น 
เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุน้ของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 



  
  

 

47 
 

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน 
 เพื่อให้การปฏิบัตติามนโยบายเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย บริษัทฯ มมีาตรการป้องกัน ดังต่อไปนี ้

1. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บรหิารระดับสูงสดุเท่าท่ีจะท าได้ และเปดิเผยต่อพนักงาน
ของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเปน็ความลับ และมีข้อจ ากดัใน
การ น าไปใช้ 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในทีท่ างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ 
3.  เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก าชับผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครดั 

 ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหลักการปฏิบัตสิ าหรบันโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2559 บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเตมิ โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัท ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

บุคคลที่ถูกห้ามการซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ท่ีห้ามการ

ซ้ือขาย 

ช่วงเวลาห้ามการซ้ือขาย ช่วงเวลาห้ามการซ้ือขายกรณี
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

(นับจากวันที่เปิดเผยงบการเงิน) 

ก่อนเปิดเผย หลังเปิดเผย 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อยู่ใน
ต าแหน่งหรือสายงานที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได ้

หลักทรัพย์ของบริษัท 
มาสเตอร์ แอด จ ากัด 
(มหาชน) (MACO) 

1เดือนก่อนวัน
ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ที่มีวาระพิจารณา
และอนุมัติงบการเงิน 

1วันหลังวัน
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทท่ีมีมติ
อนุมัติงบการเงิน 

 14 วัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง 

จนถึง 1 วนั หลังวันประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง 

 
 ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อก าหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือได้ว่ากระท าผิดข้อบังคับการท างานและมโีทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ระดับ โดยขึ้นอยูก่ับลักษณะ
แห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระท าความผิดหรือตามความร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ 

(1) ตักเตือนด้วยวาจา และ/หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) ตักเตือนเป็นหนังสือ และพักงานโดยไมจ่่ายค่าจ้างเป็นเวลา 7 วัน 

(4) ให้พ้นจากต าแหน่ง (กรณีกรรมการ)  หรือ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน) 

 

 

.................................................................................. 
นายมานะ จันทนยิ่งยง 

ประธานกรรมการบริษัท 
นโยบายก ากับดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกจินี้ได้รับอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 


