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ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1.     นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ทัง้ในประเทศ
ไทยและภาคพืน้เอเชีย โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าให้มีเครือข่ายครอบคลมุฐานผู้ชมหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตทกุรูปแบบ โดยเฉพาะแนวโน้มที่ผู้บริโภคมกัใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศัยมากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
มุ่งเน้นรูปแบบในการนําเสนอสือ่โฆษณาที่มีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อก้าวให้
ทนัผู้บริโภค และก้าวลํา้ในด้านนวตักรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและให้เป็นที่พงึพอใจของลกูค้า 
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเพิ่มพืน้ที่สือ่โฆษณาจากปัจจบุนัเพื่อเพิ่มความหลากหลายและครอบคลมุตลอดจนพัฒนาสื่อโฆษณาให้
สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และสามารถครอบคลมุจุดยุทธศาสตร์สําคัญๆ ต่างๆ ในสายตาผู้ บริโภคให้
ได้มากที่สดุ ตัง้แต่ผู้บริโภคออกจากบ้าน ไปยังสถานที่ทํางาน โรงเรียน ตลอดจนสถานที่พักผ่อน จนถึงเวลากลบับ้าน  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการลกูค้าที่ต้องการเช่าพืน้ที่โฆษณาที่เจาะได้ถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ชมทุกระดับชัน้และทุกสถานที่  บริษัทฯ 
จงึมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นําสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่มีเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ต้องการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพที่สดุ (Most Diversified)  
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการพฒันาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณา ให้น่าสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยนวตักรรมเทคโนโลยี รวมทัง้การสร้างสรรค์รูปแบบสือ่โฆษณาใหม่ๆ เพื่อนําเสนอให้ลกูค้าได้เลือกสรรสื่อโฆษณา
ที่มีจดุเด่น เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของสินค้าหรือบริการและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงเวลาของ
การดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและนําเสนอสื่อโฆษณาที่สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ของสือ่โฆษณาของบริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจให้กับคู่สญัญาของ
บริษัทฯ  
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการที่ครบวงจร (Total Solution) ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเน้นความพึงพอใจ
ของลกูค้าเป็นหลกั เช่น การให้บริการตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนือ้หาและนําเสนอสื่อโฆษณา 
(Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิน้งานโฆษณา (Media 
Production) ติดตัง้ และดแูลรักษาสือ่ตลอดระยะเวลาของการให้บริการเพื่อให้ลกูค้ามั่นใจว่าสื่อโฆษณาของลกูค้าจะอยู่ใน
สภาพสมบรูณ์ที่สดุ 
บริษัทฯ มีแผนเพิ่มพืน้ที่สือ่โฆษณาและขยายเครือข่ายทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนในหวัเมืองใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต  นอกจากนีบ้ริษัทฯมีเป้าหมายในการที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ เข้า
ไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถในการดําเนินการเพื่อให้บรรลถุงึเป้าหมายดงักลา่ว เช่น 
มีประสบการณ์และความชํานาญในฐานะผู้ให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) 
มาอย่างยาวนาน และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างสงู มีตราสนิค้า (Branding) ที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับ
ในธุรกิจสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) และมีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
ที่แข็งแกร่งทัง้ทางด้านการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและฐานะทางการเงิน เช่น บริษัท พีที อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี  
ทีบีเค เป็นต้น จากจดุแข็งของบริษัทฯ ที่กล่าวมาบริษัทฯ จงึอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดและพฒันาความสามารถในการ
ให้บริการไปในสือ่อื่นๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตทัง้ในและต่างประเทศ  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร  
วิสยัทัศน์ 

เป็นผู้นําของโลกในสือ่อตุสาหกรรมโฆษณา 

พนัธกิจ 

นําเสนอนวตักรรมและรูปแบบสือ่โฆษณาที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคณุค่าให้กบัผู้ โฆษณาและสงัคมเมือง 

ค่านิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร เป็นสิง่ที่สะท้อนถงึความเชื่อในอนัที่จะนําไปสูก่ารกระทําร่วมกนัของคนในองค์กรและแสดงถึงความเป็นตวัตน 
(DNA) ขององค์กรที่เป็นหลกัยึดของการดําเนินธุรกิจ 

P assion 

L eadership 

A ccountability 
N onconformity 
B rilliance 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพืน้ที่และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความ
หลากหลายทัง้ในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตัง้ และเทคนิคในการนําเสนอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ
ลกูค้า โดยบริษัทฯ ให้บริการสือ่โฆษณาครบวงจร ตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนือ้หาและนําเสนอสื่อ
โฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการจัดหาผู้ ผลิตชิน้งาน
โฆษณา (Media Production) ติดตัง้ และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี ้ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง 
(Outdoor) สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store/ In-Mall)  
 
1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
1.2.1 ความเป็นมา  

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2548 โดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ด้วยทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 10.0 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา โดย
ปัจจบุนับริษัทฯ มุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งประกอบด้วย สื่อโฆษณา
บนระบบขนสง่มวลชน (Transit) สือ่โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store/ In-Mall)  
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1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญ  
 

พฒันาการที่สาํคัญของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาที่สาํคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 

ช่วงที่ 1 ปี 2548 – 2552 : สร้างความม่ันคงพร้อมขยายรูปแบบบริการให้สื่อหลัก 

ปี 2548 

 
Full Wrap 

 
Half Wrap 

 เ ร่ิมธุรกิจด้วยสื่ อโฆษณาบนระบบ
ขนส่งมวลชน (Transit) ประเภทรถ
โดยสารประจ าทางปรับอากาศ 

เร่ิมธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศัย ด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่ง
มวลชน (Transit) ประ เภทรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศเป็นสื่อแรก  โดย
ได้รับสญัญาสมัปทานจาก ขสมก. ในการ
เป็นผู้ ให้บริการพืน้ที่โฆษณาภายนอกและ
ภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ
ประเภทยูโรทู จํานวนกว่า 1,200 คัน  โดย
ให้บริการเช่าพืน้ที่โฆษณาในรูปแบบ Full 
Wrap คือ รูปแบบโฆษณาที่ครอบคลุม
พืน้ที่รอบคนัรถ  

ภายในปีเดียวกนั บริษัทฯ ได้คิดค้นรูปแบบ  
Half Wrap คือรูปแบบโฆษณาที่ครอบคลมุ
พืน้ที่ส่วนกลางของตัวรถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศ ซึ่งทําให้บริษัทฯ ประสบ
ความสาํเร็จเป็นอย่างมากและเป็นเจ้าแรก
ในประ เทศไทยที่ ใ ห้บริการรูปแบบสื่อ
ดงักลา่ว 
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ปี 2550 

 
In Bus Media 

 ขยายสู่ รถโดยสารประจ าทางปรับ
อากาศเอกชน และก้าวสู่การเป็นผู้น า
สื่อโฆษณาประเภทรถโดยสารประจ า
ทางปรับอากาศ 

ขยายการใ ห้บ ริการเช่ าพื น้ที่ โฆษณา
ภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศเพิ่มเติม ในรูปแบบรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศเอ็นจีวี  ที่ได้รับสิทธิ
จากบริษัทเอกชนประมาณ 1,000 คัน เพื่อ
ไม่ให้เป็นการผูกขาดกับ ขสมก.เพียงราย
เดียว ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นํา
ธุรกิจสือ่โฆษณาประเภทรถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศ ด้วยเครือข่ายกว่า 2,000 
คนั   

ปี 2552 

 
Mock-up 2 มิติ (2D) 

 
Mock-up 3 มิติ (3D) 

 
จอแอลซีดีภายในตวัรถ (LCD on Bus) 

 คิดค้นและน าเสนอรูปแบบสื่อ Mock-
up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) และจอ
แอลซีดี (LCD)   

เพิ่มการให้บริการสื่อโฆษณาในรูปแบบ 
Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) 
บริเวณหลังคารถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศ นอกจากนี ้ยังได้ทําการติดตัง้จอ
แอลซีดี  จํานวน 650 จอ ภายในตัวรถ 
(LCD on Bus) สําหรับให้บริการพืน้ที่
โฆษณาในรูปแบบมลัติมีเดีย 
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ช่วงที่ 2 ปี 2553 – 2554 : ขยายธุรกิจโดยเพิ่มความหลากหลายของประเภทสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย 

ปี 2553 

  
Fonebooth 

 เ ข้ า สู่ ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณากล า งแ จ้ ง 
ประเภท Street Furniture 

เพิ่มบริการเช่าพืน้ที่โฆษณาในรูปแบบของ
โฆษณากลางแจ้ง ประเภทภาพนิ่ง (Static) 
โดยเร่ิมจากสื่อโฆษณาบริเวณตู้ โทรศัพท์
สาธารณะ (Fonebooth) โดยการนําตู้
โทรศพัท์สาธารณะจากบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เดิมที่มีสภาพเก่าและชํารุด  มา
ปรับใหม่ จํานวนกว่า 400 จุด ในย่านใจ
กลางเมือง เช่น สีลม สาทร และ สขุุมวิท 
เป็นต้น 

ปี 2554 

 
Flyover  

 
Serie Pole 

 
PIDs@MRT 

 
Gateway Billboard (เฉลมิมหานคร,ฉลองรัช) 

ขยายเครือข่ายธุรกิจสื่ อโฆษณาอย่าง
รวดเร็ว โดยเพ่ิมรูปแบบการให้บริการของ
สื่อโฆษณาที่หลากหลาย ดังนี ้

 ขยาย ธุรกิ จสื่ อ โฆษณากลางแ จ้ ง 
บริเวณริมถนนและทางด่วน 

ให้บริการสือ่โฆษณากลางแจ้งประเภท
ภาพนิ่ง (Static)  เพิ่มเติม ในรูปแบบของ
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณริมถนนและ
ทางด่วน (Roadside & Expressway 
Billboard) ได้แก่ สือ่โฆษณา Flyover บน
ทางด่วนขัน้ที่ 1 บริเวณพระราม 4 – 
วิภาวดี ทัง้ขาไปและกลบั พร้อมด้วยสือ่
โฆษณา Series Pole ริมทางด่วนขัน้ที่ 1 
บริเวณพระราม 4 – เลยีบบ่อนไก่  

 ขยายธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่ง
มวลชน (Transit) ในระบบรถไฟฟ้าเอ็ม
อาร์ที 

ขยายการให้บริการสือ่โฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศยั ประเภท สือ่โฆษณาบนระบบ
ขนสง่มวลชน (Transit) เพิ่มขึน้อีก 1 
ประเภทคือ สือ่โฆษณาภายในสถานีและ
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที โดยเป็นการให้บริการ
ในรูปแบบจอแอลซีดี ผ่านระบบ 
Passenger Information Display 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 6 

 

 
Digital Billboard @ Parc Paragon  

 
Digital Billboard @ Interchange 

(“PIDs”) จํานวน 607 จอ ในทกุสถานี 
ทัง้หมด 18 สถานี และบนขบวนรถ 
ทัง้หมด 19 ขบวนด้วยกนั โดยทําการ
ติดตัง้จอบริเวณจดุจําหน่ายตัว๋ ทางเข้า 
ทางออก ชานชาลา รวมถึงภายในขบวน
รถไฟฟ้า 

 เร่ิมโครงการป้ายรายงานสภาพจราจร
อัจฉริยะ 

เร่ิมโครงการกบัการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ในรูปแบบป้ายรายงานสภาพจราจร
อัจฉริยะเพื่อสาธารณะประโยชน์ บริเวณ
ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ขัน้ที่  1) หรือ 
Gateway Billboard จํานวนทัง้สิน้ 12 
ป้าย 

 เร่ิมให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัย รูปแบบใหม่ คือ สื่ อ โฆษณา
กลางแจ้งประเภทดิจิตอล (Digital Out 
of Home: DOOH)  

ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
รูปแบบใหม่  คือ สื่อโฆษณากลางแจ้ง
ประเภทดิจิตอล (Digital Out of Home: 
DOOH) ในพืน้ที่ที่ เ ป็นจุดยุทธศาสตร์
สาํคญัของกรุงเทพฯ โดยเร่ิมต้นจาก  

- Digital Billboard @ Parc Paragon 
บ ริ เ วณ ใจ กลา ง ย่ า นก าร ค้ าข อ ง
กรุงเทพฯ ที่ลานพาร์ค พารากอน เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนรุ่นใหม่ 
ผู้ใช้บริการบริเวณสยามทัง้หมด รวมถึง
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม 

-  Digital Billboard @ Interchange จอ
โค้งขนาดใหญ่กลางสี่แยกอโศก บน
อาคารอินเตอร์เชนจ์ ที่เป็นย่านธุรกิจ
หลกัของกรุงเทพฯ เพื่อรับสายตาผู้ขับขี่
และสัญจรไปมาบริเวณสี่แยกอโศก -
สขุุมวิท รวมถึงผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที
เอส สถานีอโศก และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
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สถานีสขุมุวิท 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 215.0 ล้านบาท 
เพื่อรองรับการเติบโต 

เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 10.0 ล้านบาท 
เป็น 225.0 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 2.15 ล้านหุ้ น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท  
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ช่วงที่ 3 ปี 2555 – ปัจจุบัน : ก้าวสู่การเป็นหน่ึงในผู้น าตลาดอย่างยั่ งยืนด้วยนวัตกรรมและความต่าง 

ปี 2555 

 
The 90 Degree 

 
Digital Billboard @ CBD 

 
Digital Billboard @ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 
Serie Poster 

 
Gateway Billboard (ศรีรัช)  

ก้าวสู่การเป็นหน่ึงในผู้น าการให้บริการสื่อ
ภายนอกท่ีอยู่อาศัยประเภทดิจิตอล พร้อม
ขยาย เค รือ ข่ ายสื่ อโฆษณากลางแ จ้ ง
ประเภทภาพน่ิงอย่างต่อเน่ือง 

 ขย า ย ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ โ ฆษณ า
กลางแจ้งประเภทดิจิตอล (Digital Out 
of Home: DOOH) ในพืน้ที่ที่ เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญของกรุงเทพฯ 

ขยายการให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ประเภทดิจิตอล (Digital Out of Home: 
DOOH) ในพื น้ที่ที่ เ ป็นจุดยุทธศาสตร์
สาํคญัของกรุงเทพฯ ได้แก่  

- The 90 Degree บริเวณใจกลางย่าน
การค้าของกรุงเทพฯ ที่ลานพาร์ค พารา
กอน ซึ่งเป็นจอขนาดใหญ่รูปแบบ 90 
องศา แห่งแรกในประเทศไทย บริเวณ
อาคารจอดรถสยาม เ ซ็ น เ ตอ ร์  ที่
สามารถเชื่อมภาพโฆษณาระหว่างจอ
ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย กั น ไ ด้   เ พื่ อ เ จ า ะ
กลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ยที่ เ ป็ น คน รุ่ น ใ ห ม่ 
ผู้ใช้บริการบริเวณสยามทัง้หมด รวมถึง
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม 

- Digital Billboard @ CBD จํานวน 7 
จอ ครอบคลุมพื น้ที่ ย่านธุร กิจของ
กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นสีลม สาทร 
รัชดาภิเษก เพชรบรีุ เป็นต้น 

- Digital Billboard @ เซ็นทรัลเวิลด์ 
และ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา  โดย
นอกจากจะเป็นการเจาะกลุม่เป้าหมาย
คนกรุงเทพฯที่มีระดับแล้ว ยังเป็นการ
ขยายพืน้ที่ให้บริการสือ่ในหัวเมืองใหญ่ 
ในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ
ไทย 
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สือ่โฆษณาบริเวณห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา 

 
Digital Siam 

 ขย ายพื ้น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ โ ฆษณ า
กลางแจ้งเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนอยู่อาศัย และเขตเศรษฐกิจท่ีมี
ก าลังซือ้สูงในอนาคต 
ขยายพืน้ที่ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ประเภท 
Serie Poster เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนที่อยู่อาศัย และเขตเศรษฐกิจที่มี
กําลังซือ้สูงในอนาคต บริเวณเลียบทาง
ด่วนเอกมยั-รามอินทรา 

 ขยายโครงการป้ายรายงานสภาพ
จราจรอัจฉริยะ 

ขยายโครงการป้ายรายงานสภาพจราจร
อจัฉริยะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบนทาง
ด่วน เพื่อสาธารณะประโยชน์เพิ่มเติม ทํา
ให้สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลมุทัง้
พืน้ที่บริเวณทางด่วน เฉลิมมหานคร (ขัน้ที่ 
1) และทางด่วนศรีรัช (ขัน้ที่ 2) เพิ่มอีก 12 
ป้าย  

 เ ร่ิ มใ ห้ บ ริ ก า รสื่ อ โ ฆษณาบ ริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า ( In-Store / In-Mall) 
แบบครบวงจร  
เ ร่ิ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ โ ฆ ษณ า บ ริ เ ว ณ
ห้างสรรพสินค้า แบบครบวงจร โดยเร่ิม
จากศูนย์การค้าระดับประเทศอย่างเมกา
บางนา ซึง่ให้บริการสือ่ทัง้ภายนอก ภายใน
ศูนย์การค้า และบริเวณยานพาหนะที่
ให้บริการรอบศูนย์การค้า ทัง้ในรูปแบบ
ภาพนิ่ง ดิจิตอลและการโฆษณาผ่านระบบ 
Interactive เช่น การจําหน่ายคูปองแบบ
ดิจิตอล (Digital Coupon) เป็นต้น  
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 ขยายสื่อโฆษณาบริเวณ
ห้างสรรพสินค้า 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ 
ขยายสื่อโฆษณา Digital Siam สื่อจอ
ดิจิตอลแบบ Interactive บริเวณภายใน
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ
บริ เ วณรอบนอกของห้างสรรพสิน ค้า
ดงักลา่ว จํานวน 36 จอ  
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ปี 2556 

 
Metro Poster

 
Pole Wrap 

 
Unipole 

 
Digital Billboard @ Asoke-Petchburi   

 
Digital Billboard @ Digital Gateway  

 
Digital LED @ MRT 

เป็นหน่ึงในผู้น าธุรกิจสื่อโฆษณาท่ีมีความ
หลากหลายด้านรูปแบบสื่อ 

 ขยายสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภท
ภาพน่ิง 
ขยายสือ่โฆษณากลางแจ้ง ประเภทภาพนิ่ง 
ให้ครอบคลมุทําเลหลกัที่มีการจราจร
หนาแน่น และตามแยกหลกัในพืน้ที่
กรุงเทพฯ ชัน้ใน พืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้กลาง 
ไปจนถงึพืน้ที่รอบนอกที่เป็นแหล่งที่อยู่
อาศยั ด้วยสือ่ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

- Metro Poster  ได้รับสิทธ์ิในการก่อสร้าง
และบริหารพืน้ที่สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศัย ครอบคลมุทุกพืน้ที่ทุกแยกสําคัญ
ต่างๆ ทัง้ 50 เขตในกรุงเทพฯ จํานวน 175 
ป้าย  

- Pole Wrap สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ล้อมรอบเสาตอม่อของทางด่วน จํานวน
ทัง้สิน้ 10 พืน้ที่ ซึ่งมีทัง้แบบป้ายต่อเนื่อง 
(series) ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น 
และตามแยกหลกัในพืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้ใน 
อย่างสีลม และสาทร พืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้
กลาง บริเวณ อาร์ซีเอ (RCA) พระราม 9 
รามคําแหง และ พระราม 3 ไปจนถึงพืน้ที่
รอบนอกที่เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัย เช่น เมือง
ทองธานี เป็นต้น 

- Unipole สือ่ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาด
ใหญ่ ใน 4 ทําเลหลกัของกรุงเทพฯ 

 ขยายสื่ อโฆษณากลางแจ้ง ประเภท
ดิจิตอล (Digital Out of Home Media : 
DOOH)  

โดยขยายพื น้ที่ใ ห้บริการสื่อโฆษณาจอ
แอลอีดีขนาดใหญ่ หลายจดุด้วยกนั คือ 

- Digital Billboard @ Asoke-Petchburi  
บริเวณถนนธุรกิจหลัก คือ ถนนอโศกและ
ถนนเพชรบุรี  เพื่อ ต่อยอดเครือข่ายสื่อ
ดิจิตอลของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุกรุงเทพฯ 
ชัน้ในทัง้หมด   
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PSD @ MRT 

 
Digital Billboard @ Italthai 

 
Digital @ MRT

 
Emtek Group ผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ 

 
บริษัท เวอริซายน์ จํากดั ผู้ ถือสญัญาเช่าที่ดินบริเวณ

เลยีบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 
 

- Digital Billboard @ Digital Gateway  สือ่
จอดิจิตอลบริเวณทางเข้าและหลงัคาของ
อาคารดิจิตอลเกตเวย์ แอ็ท เซ็นเตอร์พอยท์
สยาม  ในรูปแบบ ดิจิตอลเลเยอร์ (Digital 
Layer) จากการให้บริการสือ่ดงักล่าวใน
บริเวณสยาม สแควร์ ทําให้บริษัทฯ 
สามารถมีพืน้ที่สือ่ครอบคลมุบริเวณสยาม
ได้หมดทัง้สองฝ่ัง 

- Digital LED @ MRT สื่อจอดิจิตอลที่มีจุด
ติดตัง้บริเวณจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าบีที
เอส สถานีอโศก และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
สถานีอโศก-สขุมุวิท 

 ขยายสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 
แบบ PSD  

ขยายการ ใ ห้บ ริกา ร ไปยัง สื่ อ ใหม่ ใ น
รถ ไฟ ฟ้ า เ อ็ มอ า ร์ที  ด้ วย สื่ อ โ ฆษณา 
Platform Screen Door (“PSD”) ใน
รูปแบบโฆษณาบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า
ใต้ดิน ทัง้หมด 18 สถานี 

 ติดตัง้จอแอลอีดีที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาค 

บริษัทฯ ได้สร้างปรากฏการณ์ สื่อโฆษณา
กลางแจ้งประเภทดิจิตอลอีกครัง้ กับจอ
แอลอีดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค คือ 
Digital Billboard @ Italthai บริเวณถนน
เพชรบุรีขาเข้าและขาออก ซึ่งมีการจราจร
หนาแน่นตลอดทัง้วัน โดยการติดตัง้จอที่
อาคารอิตัลไทยทัง้ 2 ฝ่ัง มีพืน้ที่รวมกว่า 
1,000 ตารางเมตร  

 ขยายสัญญา ขสมก. และ สัญญาบน
ระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

- ขสมก. อนุมัติขยายอายุสญัญาให้เช่าพืน้ที่
โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศประเภทยูโรทูไป
จนถงึกลางปี 2570 
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- บริษัท  แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด 
(“BMN”) อนุมัติขยายอายุสัญญาสิทธิใน
การดแูลสื่อภายในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ในระบบ PIDs และ
ได้สัญญาเพื่อขยายพื น้ที่สื่อ ในบริเวณ
ดังกล่าวเพิ่มเติม ด้วยสื่อ Digital @ MRT 
ในรูปแบบจอแอลอีดี เพื่อรองรับผู้ โดยสารที่
เพิ่มขึน้ และเพื่อการเป็นพันธมิตรอย่าง
ยัง่ยืนกบั BMN    

 การเข้ามาของผู้ถอืหุ้นเชิงกลยุทธ์  
บริษัท พีที อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค 
(“Emtek Group”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้ น
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยการซือ้หุ้นจาก
ผู้ ถือหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่ง
การเป็นพนัธมิตรครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มี
ศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ในการขยายธุรกิจขึน้
ไปสูร่ะดบัภูมิภาคได้ในอนาคต  

บริษัทฯ ได้หาผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพเข้า
มาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อขยายการ
ประกอบธุ ร กิ จและ เ ส ริมส ร้า งความ
แข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ 
มากขึน้ โดยมีผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพหลาย
รายเสนอเข้ามาเจรจาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ 
ทั ง้ผู้ ลงทุนที่ เ ป็นผู้ ลงทุนทางกา รเ งิ น 
(Financial Investors) กองทุนในลกัษณะ
ของ  Private Equity Fund และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจ (Strategic) รวมถึง 
Emtek Group ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศอินโดนี เซียและเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียก็
เป็นหนึ่งในจํานวนผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพที่
แนะนําโดยคุณเอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร 
(“คณุเอกภักด์ิ”) ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท
ฯ พร้อมกับที่ Emtek Group เข้ามาเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ 
เหตุผลสําคัญที่ บ ริ ษัทฯ  เลือก  Emtek 
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Group ให้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเห็น
ว่า Emtek Group เป็นผู้ ประกอบการใน
ธุรกิจ และในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) จะได้ช่วยเสริมสร้าง
การเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง หากในอนาคตบริษัทฯ จะขยาย
ธุรกิจออกไปในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 
บริษัทฯ เชื่อว่า การที่ Emtek Group เข้า
ลงทุนในบ ริษัทฯ  Emtek Group ไ ด้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็น
การลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและผู้ ถือหุ้ นของ 
Emtek Group ในการลงทุนดังกล่าว 
Emtek Group ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
โอกาสทางธุรกิจที่ดีที่จะเข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจประเภท Out of Home Media ใน
ประเทศไทยโดยเป็นการลงทุนผ่านทาง
บ ริ ษั ทฯ  ซึ่ ง มี ค ว าม เ ชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าว และในการ
ลงทุนของ Emtek Group ดังกล่าว เป็น
การลงทุนครัง้แรกในธุรกิจประเภท Out of 
Home Media และเป็นการลงทุนครัง้แรก
ในประเทศไทย  

อนึ่ง  ในการเ ข้าลงทุนในบริษัทฯ   นั น้ 
Emtek Group ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย
และที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบ
ข้อมลูสถานะทางการเงินและกฎหมายของ 

บริษัทฯ และบริษัท เวอร์ริซายน์ จํากัด ซึ่ง
เป็นหนึ่งในบริษัทที่ เ ป็นเงื่อนไขในการ
ลงทุนในบริษัทฯ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไป 
อีกทัง้ยังได้มีการหารือกับผู้ บริหาร และผู้
ก่อตัง้บ ริษัทฯ ในเ ร่ืองของกลยุทธ์และ
แผนงานต่างๆ ในอนาคตเพื่อให้ทราบถึง
ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้
ภายหลงัการเข้าลงทนุ 
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 การขยายธุรกิจด้วยการซือ้หุ้นทัง้หมด 
3 บริษัท 

บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เวอริ
ซายน์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือสญัญาเช่าที่ดิน
บริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่าน
พระ รา ม  4  เ พื่ อ ติ ดตั ้ง ป้ าย โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ บริษัท แอด คูซีน จํากัด ซึ่ง
เ ป็ นผู้ ถื อ สิท ธิ สัมปทานป้ าย โฆษณา
ประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร และ
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือสญัญาเช่าป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์บนทางด่วน 

 การเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนฯ 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 225.0 ล้าน
บาท เป็น 259.7 ล้านบาท โดยการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 0.4 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100.0 บาท ณ วันที่ 
29 มกราคม 2556 

- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จํากดั โดยใช้
ชื่อว่า บริษัท แพลน บ ี มีเดีย จํากดั 
(มหาชน) ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 2556 และ
เปลีย่นมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.0 บาท
ต่อหุ้น เป็น 1.0 บาทต่อหุ้น 

ปี 2557 

 
Digital @ MRT

 
Central – หาดใหญ่ 

ขยายเครือข่ายสื่ อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัยในพืน้ที่ที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ใน
ประเทศไทย  
บริษัทฯ ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศัย (Out of Home Media) ครอบคลมุทั่ว
กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย 
เพื่ อ ใ ห้ค รอบคลุมฐานผู้ ชมห รือผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเ ป้าหมายอย่างกว้างขวาง ตอบสนอง
รูปแบบการดําเนินชีวิตทกุรูปแบบ ได้แก่ 
-  Digital @ MRT สื่อจอดิจิตอลที่มีจุดติดตัง้

ในรถไฟฟ้าใต้ดิน จากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง
เป็นจอภาพดิจิตอลที่ครอบคลุมจุดหลักๆ
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Central - เชียงใหม่ 

 
Chiang Mai City Network 

 
Plan B TV 

 
Nationwide  

 

 
Gateway Phase 2 

 

ทัง้หมด 291 จอ ใน 112 จุด ครอบคลมุ 18 
สถานี โดยรวมถึง VDO Wall, Digital Bulk 
Head, Tunnel Billboard เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาและคนทํางานภายใน
กรุงเทพฯ ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน  

-  Digital Billboard @ Central เครือข่ายสื่อ
โ ฆ ษณ า ป ร ะ เ ภ ท ดิ จิ ต อ ล ภ า ย น อ ก
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ครอบคลมุตามหัว
เ มื อ ง ให ญ่ ทั่ วป ร ะ เ ท ศ  ไ ด้ แ ก่  พัทย า 
เชียงใหม่  สุราษฎร์ธานี  สมุย หาดใหญ่ 
ขอนแ ก่น จํานวน  6 จอ  เพื่อ เ ข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ชีวิตอยู่ในหัวเมืองใหญ่
ต่างๆ ของประเทศไทย 

-  Chiang Mai City Network เครือข่ายสื่อ
โฆษณาประเภทป้ายนิ่ง  และ ประเภท
ดิจิตอล ครอบคลุมพื น้ที่ เมืองเชียงใหม่ 
จํานวนกว่า 200 ป้าย ครอบคลุมตัวเมือง
เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาว
เชียงใหม่และผู้อยู่อาศยัในจงัหวดัข้างเคียง 

-  Plan B TV เครือข่ายสื่อโฆษณาประเภท
ดิจิตอล จํานวน 166 จอภาพ บริเวณทาง
แยกในกรุงเทพมหานคร ที่มีการจราจร
หนาแน่นเพื่อ เข้าถึงกลุ่มคนเมืองที่ เ ดิน
ทางผ่านสีแ่ยกสาํคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสือ่อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทํา
สญัญาและ เร่ิมลงทุนก่อสร้างในปี 2557 โดยมี
แผนที่จะเร่ิมเปิดให้บริการในอนาคต ดงัต่อไปนี ้ 

- Nationwide ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
แบบกล่องไฟจํานวน 100 จุด และป้าย
โฆษณารูปแบบ Metro Poster จํานวน 10 
ป้าย ในบริเวณจุดสําคัญต่างๆ ของจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเมืองหลักของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- Gateway Phase 2 ป้ายรายงานสภาพ
การจราจรอัจฉริยะบริเวณด่านเก็บค่าผ่าน
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Barrier 

 
ตู้บญุเติม 

 
Paragon Indoor  

 
Emporium และ Emquatier 

 
 

 
Bus Sound 

 
Robinson Silom 

ทางบนทางด่วน จํานวนเพิ่มอีก 21  ป้าย  
เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ขบัขี่และผู้ใช้ทาง 

- Barrier ป้ายรายงานสภาพการจราจรบน
ทาง ด่ วน จํ าน วน  8 จุด  และ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์บริเวณโครงสร้างคอนกรีต
กันตกจํานวน 21 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ทางด่วน
ตดักบัแยกที่มีการจราจรหนาแน่น 

- Bus Wifi ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wi-Fi) บนรถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศของขสมก.  เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการรถประจําทางปรับอากาศ 

- ตู้ บุ ญ เ ติ ม  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์ผ่านตู้ เติมเงินออนไลน์บุญ
เติมที่ปัจจบุันมีจํานวน 40,000 ตู้  ติดตัง้อยู่
ตามสถานที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อให้บริการ
แก่ลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศ 

- Paragon Indoor เครือข่ายสื่อ ดิจิตอล
พ ร้ อ ม ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ร้ า น ค้ า แ ล ะ
ประชาสมัพันธ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ 
Smartphone ภายในห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอน 

- Emporium และ Emquatier สื่อโฆษณา
ดิจิตอล ในรูปแบบจอ LED ขนาดใหญ่ ที่
ติดตัง้บริเวณผนังของอาคารเอ็มโพเรียม 
และ อาคารเอ็มควอเทียร์สามารถดึงดูด
ความสนใจผู้ รับชมได้จากทั่วทุกมุมใน
บริเวณดงักลา่ว 

- Bus Sound จอภาพซึ่งให้บริการพืน้ที่
โฆษณาในรูปแบบมัลติมีเดียประกอบกับ
การให้บริการข่าวสารและความบันเทิง 
ภายในตัวรถโดยสารปรับอากาศใหม่ของข
สมก. จํานวน 1,500 คัน โดยมีเป้าหมาย
ดงึดดูความสนใจของผู้ โดยสารที่เดินทางไป
กบัรถโดยสารตลอดเส้นทาง 

- Robinson Silom สื่อโฆษณากลางแจ้ง
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ประเภทดิจิตอลที่ตึกสีลมเซ็นเตอร์ (โรบิน
สัน  สีลม  เ ดิ ม )  เ ป็นจุดที่ มี การจราจ ร
หนาแน่นบริเวณแยกถนนสีลมตัดกับถนน
พระรามสี ่

การเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนฯ 
(ต่อ) 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ
วนัที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ จาก 1 
บาทต่อหุ้ น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้ น ส่งผลให้
จํานวนหุ้ นสามัญที่ ชํ าระแ ล้วของบ ริษัทฯ 
เ พิ่ ม ขึ ้ น จ า ก  259,739,100 หุ้ น  เ ป็ น 
2,597,391,000 หุ้น  
นอกจากนี ้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นยังได้อนุมัติ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 937,609,000 
หุ้ น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่ เ กิน 

897 ,609 ,000 หุ้ น  เพื่อ เสนอขายให้แก่
ประชาชน ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริ ษัทฯ และ /ห รือบริษัทย่อยด้วย 
(Initial Public Offering) โดยแบ่งเป็นการ
จดัสรรให้แก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

1)  บคุคลทั่วไป จํานวนไม่เกิน 897,609,000 
หุ้น 

2)  กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยจํานวนไม่เกิน 23,400,000 หุ้ น 
ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเหลือจากการจองซือ้
ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย ตามข้อ 2) นี ้ให้เสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่
ประชาชนพร้อมกับหุ้ นสามัญใหม่ตามข้อ 
1) ข้างต้น 

ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การจัดสรรให้แก่บุคคล
ตามข้อ 1) และการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้แก่
ข้อ 2) ข้างต้นนี ้เป็นการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ม
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ทนุจํานวนไม่เกิน 897,609,000 หุ้น  
(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่ เ กิน 

40,000 ,000 หุ้ น  เพื่ อ เสนอขายใ ห้แ ก่ 
กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 

- สง่ผลให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 
353.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
3,535.0 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุ
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 

และเมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯเข้า
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุม่อุตสาหกรรมบริการ หมวด
ธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์ และหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ
เร่ิมซือ้ขาย เป็นวนัแรก 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจ ดงันี ้ 

 

  

รายชื่อของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย  

1) บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด (“เวอริซายน์”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้
ถือสญัญาเช่าที่ดินบริเวณเลยีบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

2) บริษัท แอด คูซีน จ ากัด (“แอดคูซีน”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน  10.0 ล้านบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ โดยแอดคซูีน เป็นผู้ ถือสทิธิสมัปทานป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากกรุงเทพมหานคร 

3) บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ
ทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 12.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อ
โฆษณา โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ ถือสญัญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เลียบทางด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN B  

เวอริซายน์ แอดคูซีน 

100% 

เอ็มเอสดี 

100% 100% 
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2.      ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 โครงสร้างรายได้  

รายได้จากการขาย 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค.  

2555 2556 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน 549.0 54.2 555.6 40.2 434.4 29.5 
2. สือ่โฆษณากลางแจ้ง 431.1 42.6 775.3 56.1 990.0 67.4 
    2.1 สือ่โฆษณาภาพนิ่ง 303.1 29.9 417.1 30.2 437.9 29.8 
    2.2 สือ่โฆษณาดิจิตอล 128.0 12.6 358.2 25.9 552.1 37.6 
3. สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า 30.0 3.0 48.5 3.5 40.7 2.8 
4. รายได้อื่นๆ /1 2.2 0.2 3.7 0.3 3.8 0.3 
รวม 1,012.3 100.0 1,383.1 100.0 1,468.9 100.0 

หมายเหตุ: /1 รายได้อ่ืนประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้เบด็เตลด็ และ กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ให้บริการ และผลติสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทัง้
ในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตัง้ และเทคนิคในการนําเสนอ เพื่อให้ครอบคลมุตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าที่แตกต่าง
กนั โดยบริษัทฯ ให้บริการสือ่โฆษณาครบวงจร ตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนือ้หาและนําเสนอสื่อ
โฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิน้งานโฆษณา 
(Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษาสือ่ตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสือ่โฆษณา 

 
 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่หลกัดงันี ้  
1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit)  
2. สือ่โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 
3. สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store / In-Mall)  
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โดยรายละเอียดของแต่ละกลุม่มีดงันี ้  

2.2.1 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันีคื้อ  
1)  สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และรถโดยสารประจําทางปรับอากาศเอ็นจีวี  
2)  สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และรถโดยสารประจําทางปรับอากาศเอ็นจีวี 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ที่เคลื่อนที่ไปกับรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศที่วิ่งบริการทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการให้บริการสื่อโฆษณาจํานวน
ประมาณ 2,500 คนั ในกว่า 128 เส้นทาง แบ่งเป็นรถขสมก. จํานวน 1,500 คนั  และรถร่วมเอกชนจํานวน ประมาณ 
1,000 คนั โดยในปัจจบุนัมีรถที่สามารถให้บริการได้รวม 1,536 คนั แบ่งเป็นรถขสมก. จํานวน 650 คัน  และรถร่วม
เอกชนจํานวน 886 คัน  โดยติดตัง้ด้วยการห่อหุ้ มอยู่บนพืน้ผิวด้านนอกของรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
(Removable Sticker Wrap) ในลกัษณะ Full Wrap, Half  Wrap และแบบ Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) 
และแบบติดตัง้ภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ เช่น บริเวณหลงัเบาะผู้ โดยสาร บริเวณทางขึน้-ทางลง และ 
บริเวณขอบเพดานเหนือที่นั่งผู้ โดยสาร และจอ LCD ที่ รับสายตาผู้ โดยสาร  เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ศักยภาพของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่มีเครือข่ายครอบคลมุทั่วทัง้กรุงเทพฯ และเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถดึงดูด
สายตาของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพฯ  ได้มากที่สดุ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเจ้าของสินค้าและ
บริการ ที่มีความต้องการหลากหลาย โดยสือ่โฆษณาของบริษัทฯ มีดงัต่อไปนี ้  
 Full Wrap: การใช้สติกเกอร์ห่อหุ้มบนพืน้ผิวภายนอกรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่ครอบคลมุพืน้ที่รอบคัน

รถ ทําให้โดดเด่น สะดดุตา สงัเกตเห็นได้ชดัเจนและเป็นที่จดจําของผู้ รับชมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี  

  

 Half Wrap: การใช้สติกเกอร์ห่อหุ้มบนพืน้ผิวภายนอกรถโดยสารประจําทางปรับอากาศบริเวณพืน้ที่ส่วนกลาง
ของตวัรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ เน้นความเรียบง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการในการ
ขยายเครือข่ายในวงกว้างอย่างมีประสทิธิภาพ 
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 Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) : สือ่โฆษณาแบบ Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) บริเวณภายนอก
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่คิดค้นและออกแบบเพื่อนําเสนอให้
สือ่โฆษณามีความโดดเด่นในการดงึดดูสายตาผู้ชมในวงกว้างและเป็นที่จดจําในรูปแบบและนวัตกรรมของตรา
สนิค้านัน้ๆ ได้เป็นอย่างดี  

   
2D 3D 

 In Buzz : ป้ายโฆษณาภาพนิ่งภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศซึ่งอยู่บริเวณจุดดึงดูดสายตา เช่น 
บริเวณหลงัเบาะที่นัง่ผู้ โดยสาร ป้ายแขวนบนราวจบั ขอบเพดานเหนือที่นัง่ผู้ โดยสาร และตําแหน่งทางขึน้-ลง ใน
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ เป็นต้น ซึง่ยํา้และสร้างความจดจําของผู้ โดยสารในกลุม่เป้าหมายเฉพาะ  

บริเวณหลงัเบาะที่นัง่ผู้ โดยสาร ป้ายแขวนบนราวจบั 
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                     ขอบเพดานเหนือที่นัง่ผู้ โดยสาร ตําแหน่งทางขึน้-ลง 

 LCD on Bus : สือ่โฆษณาบนจอแอลซีดีซึง่ติดตัง้จํานวน 2 จอ (หน้า/หลงั) ต่อคัน จํานวนกว่า 300 คัน โดยการ
โฆษณามีการนําเสนอสลบักบัรายการบันเทิงจากผู้ผลิตรายการชัน้นํา เพื่อดึงดูดสายตาและสร้างความบันเทิง
ของกลุม่เป้าหมายเฉพาะที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่ีงต่อเที่ยวการเดินทางต่อคน 
(ข้อมลูจากการวิจยัของบริษัทฯ )  
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2) สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

นอกจากสื่อบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอลบนระบบ
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ซึ่งเป็นเครือข่ายขนส่งมวลชนที่กําลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว  ทัง้ในด้านจํานวนผู้ โดยสาร และการ
เติบโตของเส้นทางการให้บริการ โดยในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํา้เงิน) ในลกัษณะวง
แหวนเข้าพืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้ใน และเป็นระบบขนสง่มวลชนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ 
ชัน้นอก และปริมณฑลที่สมบูรณ์และมีศักยภาพในการเป็นระบบขนส่งมวลชนหลกัในอนาคต โดยสื่อของบริษัทฯ 
ประกอบไปด้วย จอดิจิตอลในรถไฟฟ้า และจอดิจิตอลบริเวณชานชาลา (Passenger Information Display) 
(“PIDs”) ป้ายโฆษณาบริเวณบานกระจกกัน้ระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟฟ้า (Platform Screen Door) 
(“PSD”) และสือ่โฆษณา ดิจิตอล เอ็มอาร์ที (Digital @ MRT)  
 Passenger Information Display (“PIDs”) : สื่อโฆษณาผ่านระบบดิจิตอลได้แก่ จอแอลซีดี ซึ่งติดตัง้บริเวณที่

ผู้ โดยสารรอรถไฟฟ้าบนชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และภายในทางเดินสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และ
จอแอลซีดีขนาดเลก็ที่ติดตัง้บริเวณเหนือที่นัง่ผู้ โดยสารในตู้รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที โดยในปัจจบุัน บริษัทฯ มีจอทัง้สิน้ 
608 จอในรถไฟฟ้าทัง้สิน้ 19 ขบวน และ ในสถานีรถไฟฟ้า 18 สถานี 

- จอดิจิตอลในรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที : คือจอแอลซีดีพร้อมลําโพงที่ติดตัง้เหนือที่นั่งผู้ โดยสารทัง้สองฝ่ังภายใน
ขบวนรถ โดยในหนึ่งตู้ รถไฟฟ้าจะมีทัง้หมด 6 จอ หรือ 18 จอ ต่อขบวน (รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที มีทัง้สิน้ 19 
ขบวน ขบวนละ 3 ตู้ โดยสาร)  

  
- จอดิจิตอลบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที : คือจอแอลซีดีพร้อมลาํโพงขนาดกลาง ซึ่งติดตัง้บริเวณภายใน

สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ทัง้หมด 18 สถานี  
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 จอ Digital Wall บริเวณทางเชื่อมสถานีอโศก – สขุมุวิท 

 Platform Screen Door (“PSD”) : สือ่โฆษณาบริเวณบานกระจกกัน้ระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นจุด
ที่สามารถดงึดดูความสนใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ผู้ ใช้สื่อต้องการให้แก่ผู้ โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลมุกระจกกัน้ระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟ ใน 18 สถานี 

    

 ดิจิตอล เอ็มอาร์ที (Digital @ MRT) : การปรับนวัตกรรมสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดินจากสื่อโฆษณาภาพนิ่งเป็น
จอภาพดิจิตอลที่ครอบคลมุจุดหลกัๆ ทัง้หมด 291 จอ ใน 112 จุด ครอบคลมุ  18 สถานีโดยรวมถึง VDO Wall, 
Digital Bulk Head, Tunnel Billboard เป้าหมายนักเรียน นักศึกษาและคนทํางานภายในกรุงเทพฯ ที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 
VDO Wall 

 
Tunnel Billboard   
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Digital Bulk Head 
 

VDO Wall 

2.2.2 สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  

บริษัทฯ ให้บริการสือ่ป้ายโฆษณา และ สือ่โฆษณาประเภท Street Furniture ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ริมถนนสาย
หลกั บนทางด่วน และภายนอกอาคาร โดยมีจดุติดตัง้ครอบคลมุพืน้ที่ทัง้ในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
รวมทัง้หวัเมืองใหญ่ของไทย ทัง้นี ้สือ่โฆษณากลางแจ้งของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันีคื้อ   
1)  สือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Static)  
2)  สือ่โฆษณาดิจิตอล (Digital)  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) สือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Static)  

1.1) สือ่ป้ายโฆษณา 

 Metro Poster : สือ่ป้ายโฆษณานวตักรรมแบบเลือ่น (Scrolling) ขนาด 1.5x3 เมตร และ 3x5 เมตร จํานวน 175 
ป้าย ที่ติดตัง้บริเวณแยกจราจรสําคัญต่างๆ และริมถนนสายสําคัญ เช่น ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 4 ถนน
สาทร ถนนสลีม และ ถนนพระราม 9 เป็นต้น โดยป้ายโฆษณาทัง้หมดครอบคลมุ 50 เขต ในกรุงเทพฯ  

ห้าแยกลาดพร้าว ถนนสขุมุวิท 
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 แยกองัรีดนูัง สยาม 
 

ถนนชิดลม 
 Pole Wrap : สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้อมรอบเสาตอม่อของทางด่วน ตามจุดสําคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ 

จํานวน 10 จุด ที่สามารถเข้าถึงสายตาผู้ ชมจํานวนมาก เช่น บริเวณถนนพระราม 9 ถนนพระราม 4 ถนน
รามคําแหง และ ถนนสีลม เป็นต้น  โดยมีการเพิ่มความน่าสนใจด้วยไฟแอลอีดี (LED) โดยจะมีทัง้ในรูปแบบ
ของทรงกลม และทรงเหลีย่ม และยังมีแบบป้ายต่อเนื่อง (Series) ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น และตามแยก
หลกั เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเจ้าของสนิค้า 

พระราม 4 พระราม 9 

 Serie Pole : สื่อป้ายโฆษณาที่โดดเด่นด้วยรูปแบบการนําเสนอโฆษณาแบบซีร่ีย์ต่อเนื่องกัน (Series) ติดตัง้
บริเวณเลียบทางด่วนระหว่างถนนพระราม 4 – ถนนวิภาวดี ทัง้ขาไปและกลบั ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีผู้ โดยสาร
ผ่านจํานวนมากที่สดุ และริมทางด่วนขัน้ที่ 1 บริเวณพระราม 4 – เลยีบบ่อนไก่ โดยมีพืน้ที่โฆษณารวมประมาณ 
1,600 ตร.ม. 

เนื่องจากป้ายโฆษณา Serie Pole มีจุดเด่นที่ความต่อเนื่องของการรับชม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เจ้าของสนิค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการขายโฆษณาป้าย  
Serie Pole เป็นชดุ ชดุละ 3 ป้ายต่อเนื่องกนั และยังได้มีการเพิ่มลกูเล่นในป้ายโฆษณา โดยออกแบบป้ายให้มี
ลกัษณะ Mock-up 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อดงึดดูความสนใจของผู้ รับชม 
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 Serie Poster : สื่อป้ายโฆษณาแบบกล่องไฟที่ติดตัง้ต่อเนื่องบริเวณใต้ทางด่วนเลียบถนนเอกมัย -รามอินทรา 
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย และเขตเศรษฐกิจ ที่มีกําลงัซือ้สงูในอนาคต โดยเป็นป้ายขนาด 
5x3 เมตร จํานวนทัง้หมด 47 ป้าย 

  
 Uni Pole : สือ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามจดุสาํคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีจดุเด่นที่มีขนาดใหญ่ สามารถ

ดงึดดูความสนใจของผู้ชมที่ขบัขี่ยานยนต์ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีสือ่โฆษณาดงักลา่ว
จํานวน 4 ป้าย 

  
 Gateway Billboard : สือ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้เส้นทาง

บนทางด่วน โดยมีจดุติดตัง้บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด่วนจํานวน 24 ด่าน  
บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนติดตัง้ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะทัง้หมด และได้กรรมสิทธ์ิการใช้ประโยชน์พืน้ที่
โฆษณา Gateway Billboard แต่เพียงผู้ เดียว โดยป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ขับขี่ยานยนต์ ทําให้ผู้ขับขี่สามารถวางแผนเส้นทางได้ และเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่
โฆษณา  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 30 

 

 
Gateway Billboard 

1.2) สือ่โฆษณาประเภท Street Furniture 

สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ของบริษัทฯ ได้แก่ สื่อโฆษณาข้างตู้ โทรศัพท์สาธารณะ ที่บริษัทฯ ได้คิดค้น
และออกแบบเพื่อให้สือ่โฆษณามีความโดดเด่น สะดดุตา และแตกต่างจากสื่อโฆษณาประเภทตู้ โทรศัพท์ที่นําเสนอ
ก่อนหน้า โดยมีทัง้หมดกว่า 400 จดุใน 20 เขตสาํคญัของกรุงเทพฯ  

สือ่โฆษณาประเภทตู้โทรศพัท์ขนาดเลก็ (V-Shaped)  สือ่โฆษณาประเภทตู้โทรศพัท์ขนาดกลาง (L-Shaped)  

 
สือ่โฆษณาประเภทตู้โทรศพัท์ขนาดใหญ่ (L-Shaped)  

1.3) สือ่โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 เครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทป้ายนิ่ง และดิจิตอล ครอบคลมุพืน้ที่เมืองเชียงใหม่ จํานวนกว่า 200 ป้าย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวเชียงใหม่และผู้ อยู่อาศัยในจังหวัดข้างเคียง  โดยแบ่งเป็นป้ายโฆษณาบริเวณศาลาที่พัก
ผู้ โดยสารรถประจําทางขนาด 2x5 เมตรพร้อมป้ายด้านข้าง 2 ป้าย ขนาด 1.2x1.7 เมตร และ ป้ายโฆษณาบริเวณสี่
แยกขนาด 2x3 เมตร 
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ป้ายโฆษณาบริเวณศาลาที่พกัผู้ โดยสารรถประจําทาง 

 
ป้ายโฆษณาบริเวณสีแ่ยก 

 
ป้ายโฆษณาบริเวณสีแ่ยก 

 
ป้ายโฆษณาบริเวณสีแ่ยก 
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2) สือ่โฆษณาดิจิตอล (Digital)  

 Parc Paragon & 90 Degree : สือ่โฆษณาแนวคิดใหม่ในการนําเสนอผ่านจอแอลอีดีขนาดใหญ่ 7 จอ (จอ 90 
degree ประกอบไปด้วยจอ LED ย่อยทัง้หมด 6 จอ) ขนาดรวม 525 ตารางเมตร ที่เป็นเครือข่ายแบบโต้ตอบ
สื่อสาร (Interactive Network) การนําเสนอระหว่างกัน โดยติดตัง้บริเวณทางเชื่อมระหว่างศูนย์การค้าสยาม
พารากอนและศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ซึ่งสามารถดึงดูดสายตาผู้ชมจากสถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีหลกัของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส และลกูค้าของศนูย์การค้าสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ 

 
 จอ Interchange 21 : จอโค้งขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศ กลางสี่แยกอโศก-สขุุมวิท ที่สามารถรับสายตาได้ใน

ระยะไกลจากผู้คนที่สญัจรผ่านไปมา ครอบคลมุครบทกุรูปแบบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ส่วนตัว , รถ
สาธารณะ, รถไฟฟ้าสถานีอโศก, รถไฟใต้ดินสถานีสขุุมวิท รวมไปถึงผู้ ใช้บริการห้างสรรพสินค้า Terminal 21 
และอาคารสาํนกังานโดยรอบ 
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 Digital Billboard @ Central World : สื่อโฆษณารูปแบบจอแอลอีดีโค้งขนาดใหญ่ บริเวณหน้าลานเซ็นทรัล
เวิลด์ ศนูย์กลางของแหลง่ช้อปปิ้งและท่องเที่ยวใจกลางเมืองยอดนิยมสําหรับทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
และยงัเป็นถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดทัง้วนั 

 

 Digital Billboard : สื่อโฆษณาที่นําเสนอโฆษณาผ่านจอแอลอีดีขนาดใหญ่ โดยติดตัง้ครอบคลมุบริเวณ
ศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) และตามห้างสรรพสินค้าชัน้นําที่มีการจราจรหนาแน่นทั่วกรุงเทพฯ เพื่อ
เจาะกลุม่เป้าหมาย ที่สญัจรไปมาในบริเวณดังกล่าวทัง้กลุ่มคนทํางานในวันจันทร์-ศุกร์ และกลุ่มผู้มีกําลงัซือ้ที่
ออกมาจบัจ่ายใช้สอยตามศนูย์การค้าชัน้นําในวนัเสาร์-อาทิตย์ จํานวน 24 จอ พืน้ที่โฆษณารวมมากกว่า 4,000 
ตารางเมตร ตวัอย่างเช่น  

 
อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์  อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ 

อาคารโกลเด้นเซฟ (พระราม 4) 
 

อาคารโคลอนเซ่ (พระราม 9)  
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บริเวณถนนเพชรบุรี  
อโศก 

 
อาคารชาญอิสระ 2 

 
                                      สลีม คอมเพลกซ์ 

 
อาคารอิตลัไทย ฝ่ังขาเข้า 

 
อาคารอิตลัไทย ฝ่ังขาเข้า 

 Digital @Siam : สือ่โฆษณาประเภทดิจิตอล ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บริเวณสยามทัง้หมด  ด้วยจุด
ติดตัง้ของจอทัง้ 5 จอ ที่อยู่โดยรอบบริเวณสยาม จงึสามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าได้เป็นอย่างดี 

 
VDO Wall ทางเข้าสยามเซนเตอร์ 

 
Double Curve อาคาร Digital Gateway สยาม 
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Extra Curve อาคาร Digital Gateway สยาม 

 Digital Billboard @ Central : เครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอลภายนอกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตามหัว
เมืองใหญ่ทัว่ประเทศ ได้แก่ พทัยา เชียงใหม่ สรุาษฎร์ธานี สมุย หาดใหญ่ ขอนแก่น จํานวน 6 จอ มีเป้าหมาย
เพื่อเข้าถงึกลุม่เป้าหมายที่ใช้ชีวิตอยู่ในหวัเมืองใหญ่ต่างๆ ของประเทศไทย 

 
พทัยา 

 
เชียงใหม่ 

 
ขอนแก่น  

สรุาษธานี 

หาดใหญ่ 
 

สมยุ 
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 Plan B TV : เครือข่ายสือ่โฆษณาประเภทดิจิตอล จํานวน 166 จอภาพ บริเวณทางแยกในกรุงเทพมหานคร ที่มี
การจราจรหนาแน่นเพื่อเข้าถงึกลุม่คนเมืองที่เดินทางผ่านสีแ่ยกสาํคญั  

2.2.3 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall)  

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโดยการให้บริการสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ( In-Store / In-Mall) โดยในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ให้บริการสือ่โฆษณาในห้างสรรพสนิค้าในพืน้ที่หลากหลายที่มีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ได้แก่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา 
ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล และศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ ทัง้ภายนอกและ
ภายในอาคาร โดยให้บริการสื่อครบวงจรรวมถึง สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Static) และสื่อโฆษณาระบบดิจิตอล (Digital) รวมทัง้
ระบบ Interactive และ ระบบ In-Mall Management ที่มีความหลากหลายในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตัง้ และ
เทคโนโลยีในการนําเสนอ โดยมีรายละเอียด ตามห้างสรรพสนิค้า ดงันี ้

1) ศนูย์การค้าเมกาบางนา: มีป้ายโฆษณาทัง้สิน้ 147 ป้าย, Digital kiosk 4 จดุ, จอแอลอีดี 7 จอ, กลอ่งสีเ่หลีย่ม
ดิจิตอลสามมิติ Digital Coupon และ ยานพาหนะที่ให้บริการรอบศนูย์การค้า ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 400,000 ตาราง
เมตร ของศนูย์การค้า  

 
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณภายนอกศนูย์การค้า 

 
Digital Coupon 

จอ Digital Cube ภายนอกศนูย์การค้าเมกะบางนา 
 

     จอ Digital Curve ภายนอกศนูย์การค้าเมกะบางนา 
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      ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณภายนอกศนูย์การค้า ยานพาหนะที่ให้บริการรอบศนูย์การค้า 

 
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณภายในศนูย์การค้า 

 
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณภายนอกศนูย์การค้า 

2) Digital Siam : เป็นการนําเสนอโฆษณาผ่านจอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี และนวัตกรรมบันไดดิจิตอลแบบ 
Interactive ร่วมกับระบบ In-Mall Management รวมเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถให้ข้อมูลและโต้ตอบระหว่าง
เจ้าของสินค้าและบริการกับผู้บริโภคสื่อ (Interactive Network) ที่กว้างขวางที่สดุในประเทศไทย (33 Interactive 
Kiosks) ในบริเวณศนูย์การค้าสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์  
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บนัไดอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Stair)  

จากสื่อโฆษณาทัง้หมดของบริษัทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายหรือข้อบังคับหลักๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2552 ซึง่ควบคมุป้ายหรือสิง่ที่ก่อสร้างขึน้สําหรับติดหรือตัง้ป้ายที่มีลกัษณะ
เหนือที่สาธารณะ ประกาศของหน่วยงานราชการที่เป็นคู่สญัญา และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎระเบียบของ
ภาคเอกชนแต่ละรายที่เป็นคู่สญัญากบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้  
1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

1.1 สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ และรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศเอ็นจีวี 
 สาํหรับสื่อประเภทสติกเกอร์รอบตัวรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่ง  

ทางบก เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวิธีการให้ความเห็นชอบตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย เพื่อการโฆษณาที่ตัวถังรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้ โดยสารประจําทางและไม่ประจําทาง เร่ือง แบบ ขนาด ชนิดของวัสดุที่ใช้ และตําแหน่งที่จะติด
โฆษณา การติดตัง้สือ่บริเวณกระจกรถโดยสารประจําทางจะต้องเป็นชนิดโปร่งแสง เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพการ
มองเห็น กลา่วคือ มีแสงลอดผ่านได้เพื่อให้เกิดทัศนียภาพในการมองเห็นจากภายในสู่ภายนอกของผู้ โดยสาร โดย
ตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่จะโฆษณาที่ตัวถังรถต้องไม่มีลกัษณะ เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น , 
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ขดัต่อความสงบเรียบร้อย ต่อศีลธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม, มีความกว้างยาวเกินกว่าด้านข้างหรือด้านกว้างของ
ตวัรถ และขดัต่อนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น 

 สาํหรับสือ่ประเภท 2D และ 3D บริษัทฯ ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดยให้วิศวกรโยธา
เป็นผู้ออกแบบและรับรองการติดตัง้งานทุกครัง้ โดยการติดตัง้จะใช้วัสดุที่มีนํา้หนักเบาและทนทาน สําหรับสื่อ
ประเภทจอภาพชนิดดิจิตอลภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล ได้
ดําเนินการโดยจัดส่งเอกสาร Material Submission ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
อปุกรณ์ควบคมุการแสดงผลและจอภาพสามารถใช้งานร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในรถโดยสารได้เป็นอย่างดี 

1.2 สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
 ในการออกแบบและก่อสร้างสื่อในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที นัน้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 

NFPA 130 หรือ National Fire Protection Association ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทันสมัยที่สุดในการออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชนประเภทรางมาใช้ในโครงการ เพื่อความปลอดภัยสูงสดุในการให้บริการแก่ประชาชน โดย
มาตรฐานดงักลา่วที่ การรถไฟขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้นํามาใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยภายใน
สถานีและอโุมงค์ ซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
1.2.1  ปฏิบติัตามมาตรฐานในการออกแบบเพื่อป้องกนัอคัคีภัย ครอบคลมุในเร่ืองการออกแบบระบบป้องกันเพลิง

ไหม้ในสถานีและอโุมงค์   

1.2.2  วัสดุที่ใช้ภายในสถานีและอุโมงค์ วัสดุที่ใช้สําหรับเป็นโครงสร้างที่สถานีหรืออุโมงค์ตลอดจนวัสดุตกแต่ง
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกลภายในสถานีทุกแห่งจะกําหนดให้เป็นวัสดุที่ ไม่ติดไฟ (Non-
Combustible) และ วัสดุที่ไม่ไวไฟ (Non-Flammable) ยกเว้นกรณีที่เป็นเหตุสดุวิสยั วัสดุที่ไหม้ไฟจะเป็น
แบบไม่มีควนัพิษ (Non-Toxic) เท่านัน้ 

2. สื่อโฆษณาภาพน่ิง (Static)  

2.1 สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้ในพืน้ทีข่องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เช่น Gateway Billboard, Pole Wrap, และ 
Uni Pole เป็นตน้ 

 ในการดําเนินการติดตัง้สื่อที่ได้รับสิทธิโฆษณาในเขตกทพ. ได้แก่ หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง บนทางพิเศษ เสาตอ
หม้อทางพิเศษ และพืน้ที่เวนคืนของกทพ. บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามพระราชบญัญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 ในการติดตัง้ป้ายที่ได้รับอนญุาตตามมาตรา 38  รวมถงึการออกแบบ การก่อสร้าง และมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยทําประกนัความรับผิดต่อบคุคลที่ 3 ไว้ ตลอดอายสุญัญาเช่ากบับริษัทประกนัภัยที่ กทพ. เห็นชอบ ใน
นามของ กทพ. เป็นผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับประโยชน์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเบีย้ประกันตลอดอายุสญัญา   ได้
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกทพ. ที่ควบคุมโดยวิศวกรผู้ ควบคุมงานจาก กทพ. และบริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดเบือ้งต้น เช่น แบบงานโครงสร้างของป้าย , แบบแสดงการ
ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง, รายการคํานวณความแข็งแรงของโครงติดตัง้ป้าย , หนังสือรับรองของผู้ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม และข้อมูลและเงื่อนไขทางด้านเทคนิคเพื่อการติดตัง้ป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

2.2 สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้ในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร เช่น  Metro Poster, Serie Poster และ Fonebooth เป็นตน้ 
 บริษัทฯ ได้ รับสิทธิในการโฆษณาจากกรุงเทพมหานคร โดยได้รับสิทธิจากสํานักการจราจรและขนส่ง 

กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผู้ให้สทิธิให้ดําเนินการติดตัง้และบํารุงรักษาสือ่โฆษณา โดยปฏิบัติตามระเบียบทัง้ด้านการ
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ออกแบบ การจดัสง่แบบ การรับรองโดยวิศวกรโยธา มาตรฐานการติดตัง้ การเดินระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยมีวิศวกรจากสาํนกัจราจรและขนส่ง เป็นผู้ควบคุมงานติดตัง้ร่วมกับบริษัทฯ ทุกครัง้ นอกจากนัน้ สื่อ
ประเภทป้ายตามแนวถนนของกรุงเทพมหานครประเภทอื่นๆ เช่น  Fonebooth ที่บริษัทฯ รับสิทธิจาก บริษัท ทีโอที 
จํากัด(มหาชน) (TOT) ซึ่งสิทธิในการใช้พืน้ที่ดังกล่าว TOT เป็นผู้ ดําเนินการขอใช้พืน้ที่จากกรุงเทพมหานคร โดย
บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบติัตามระเบียบ เร่ือง การติดตัง้และมาตรฐานความปลอดภัยในการติดตัง้ตามที่ TOT กําหนด 

2.3 สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้นอกเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เช่น สือ่โฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นตน้ 
 สาํหรับสือ่โฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตกรุงเทพมหานคร  เช่น สื่อโฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาด รวมถงึต้องมีการดําเนินการแบ่งพืน้ที่โฆษณาเพื่อสงวนสิทธิให้เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ทําการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานราชการ และในระหว่างอายุสัญญาเช่า  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกบัการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สนิของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่บังคับอยู่แล้ว 
เป็นต้น กรณีการติดตัง้สื่อโฆษณาในจังหวัดอื่นๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละท้องที่ซึ่ง
กํากบัดแูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารสว่นตําบล เป็นต้น 

3. สื่อโฆษณาดิจติอล (Digital)  

3.1 สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้บนพืน้ทีข่องหน่วยงานราชการ (ทีร่าชพสัด)ุ เช่น Plan B TV เป็นตน้ 
 กรณีได้รับสิทธิในการติดตัง้สื่อโฆษณาจาก กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการ

ดําเนินการติดตัง้สือ่โฆษณาดงักลา่ว ซึง่อยู่บนป้อมตํารวจซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เป็นผู้ ดําเนินการแจ้งให้แก่กรมธนารักษ์ทราบถึงการใช้พืน้ที่ดังกล่าวในกิจการงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ซึ่งรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนโดยทาง
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชําระค่าไฟฟ้า ในขณะที่บริษัทที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล มี
หน้าที่ต้องชําระค่าภาษีป้ายให้กบัทางกรุงเทพมหานคร 

3.2 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายในและภายนอกอาคาร เช่น Parc Paragon & 90 
Degree และ Digital Billboard เป็นตน้ 

 บริษัทฯ ปฏิบติัตาม พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมีวิศวกรระดับวุฒิ
วิศวกร วฒุิสถาปนิก ลงนามรับรองการออกแบบตามกฎระเบียบประกอบการย่ืนเอกสารให้กับผู้ที่พิจารณา โดยหาก
เป็นพืน้ที่ยงัไม่มีอาคาร บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยตนเอง ทัง้ด้านการออกแบบ การก่อสร้าง ลงนามรับรอง แต่ใน
กรณีที่เป็นพืน้ที่เช่าที่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว จะเป็นหน้าที่ของผู้ ให้เช่าพืน้ที่หรือเจ้ าของอาคารเป็น
ผู้ ดําเนินการในสว่นที่เก่ียวข้อง  

4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) เช่น ศูนย์การค้าเมกาบางนา และDigital Siam เป็น
ต้น  

 เป็นสื่อโฆษณาทัง้ประเภทภาพนิ่ง ดิจิตอลและอินเทอร์แอคทีพ (Touch Screen) ซึ่งการดําเนินการติดตัง้สื่อ
ดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าแต่ละแห่ง โดยนําเสนอแบบก่อสร้าง รับรองแบบ
ก่อสร้าง แบบงานติดตัง้ ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละแห่ง รวมถึงมีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
และมีวิศวกรที่ปรึกษาของศนูย์การค้าเป็นผู้ตรวจสอบงานและความถูกต้องของงานทุกครัง้ โดยทําประกันความรับ



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 41 

 

ผิดต่อบคุคลที่ 3 ไว้ ตลอดอายสุญัญาเช่ากบับริษัทประกนัภัยที่ทางศนูย์การค้าเห็นชอบ ในนามของศูนย์การค้าเป็น
ผู้ เอาประกนัภัยและผู้ รับประโยชน์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเบีย้ประกนัตลอดอายสุญัญา 

 

บริษัทฯ ได้ปฎิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบข้างต้นอย่างเคร่งครัด และในปัจจบุนับริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่เกิด
จากการดําเนินการขัดกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบดงักลา่ว 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

2.3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจบุนัสือ่โฆษณาของบริษัทฯ มีเครือข่ายครอบคลมุอยู่ในทกุพืน้ที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่งมวลชนที่สําคัญทัง้
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า พืน้ที่กลางแจ้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของกรุงเทพฯ รวมถึง
ศูนย์การค้าชัน้นําและสถานที่พักผ่อน ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ ทําให้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ ได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนที่
หลากหลายทัง้ในแง่อาย ุรายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวัน ทําให้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ เจ้าของ
สนิค้าและบริการที่ต้องการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในภาวะการตลาดที่มีการแข่งขนัสงูได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
นอกจากนี ้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคตัง้แต่เช้าจรดเย็น และตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ เช่น  เมื่อผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า ระหว่างการ
เดินทางไปทํางานหรือไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็จะต้องพบเจอสื่อต่างๆของบริษัทฯ เช่น สื่อบนรถไฟฟ้าเอ็มอา ร์ที สื่อป้าย
โฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาบนทางด่วน  และสื่อโฆษณาประเภท 
Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ทํางานหรือห้างสรรพสินค้าก็จะสามารถรับชมสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ตามอาคารหรือ
สถานที่สําคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยามพารากอน เครือข่ายจอดิจิตอลสยาม เมกาบางนา และ จอ
โฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารอินเตอร์เชนจ์ เป็นต้น  

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home 
Media) ทัง้ในประเทศไทยและภาคพืน้เอเชีย โดยเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมาย บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์ดงัต่อไปนี  ้
1) เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลมุทุกพืน้ที่ เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตอบสนองทุก

รูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนั ในทกุเวลา   

1.1) บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการค้นหา พัฒนาและต่อยอดพืน้ที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ที่มีเครือข่ายด้านความหลากหลาย เพื่อ
ให้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากเครือข่ายสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ มีทัง้หมดมา
ผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Diversification) ครอบคลุมผู้ ชมได้มาก มีความคุ้ มค่าต่อลูกค้า (Maximum Eyeballs) ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ 
(Innovation) ที่บริษัทฯ คิดค้นขึน้ เครือข่ายสื่อโฆษณาที่หลากหลายมากที่สุด และครอบคลมุพืน้ที่สําคัญใน
กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ (Diversification)  

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะต้องการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ สามารถสร้างการรับรู้และยํา้เตือนตราสินค้า และ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเจ้าของสินค้า ในทุกช่วงการ
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ใช้ชีวิตของกลุม่เป้าหมาย ตามความต้องการของลกูค้า บริษัทฯ จึงได้ขยายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยัหลากหลายประเภท ในหลายพืน้ที่   
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายสื่อโฆษณาให้ครอบคลุมช่วงอายุ ช่วงรายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ รับชม ที่
หลากหลาย โดยบริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่ผู้ รับชมสามารถเห็นได้ระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
เดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าบีทีเอส รถยนต์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ที่เป็นจดุเด่นต่อสายตาผู้คนตามสถานที่สาํคญัในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เช่น สื่อที่เห็นได้บนตัวอาคารในเขต
เศรษฐกิจสาํคญั หรือสือ่ที่จะได้เห็นระหว่างการไปพกัผ่อนตามห้างสรรพสนิค้าต่างๆ เป็นต้น 
1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมฐานผู้ ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุดในพืน้ที่นัน้ๆ  

เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลกูค้าในการใช้บริการของบริษัทฯ (Maximum Eyeballs)  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการสรรหาพืน้ที่ติดตัง้สือ่โฆษณาเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ที่ผ่านสายตาผู้บริโภคจํานวน
มาก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจดุดงึดดูความสนใจที่โดดเด่นมากที่สดุ เพื่อคุ้มค่าต่อการลงทนุของเจ้าของสนิค้าและบริการ  
สาํหรับสือ่ดิจิตอล บริษัทฯ จะเลอืกสถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และตามห้างสรรพสินค้าชัน้นํา สําหรับสื่อโฆษณา
แบบภาพนิ่ง (Static) บริษัทฯ จะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดสําคัญในการเดินทางสญัจร เช่น ริมถนน และบนทางด่วน ในช่วงที่มี
การจราจรหนาแน่นที่สดุ (เช่น ถนนพระราม 4 ถนนสาทร ถนนสขุมุวิท ถนนเพชรบรีุ ทางด่วนช่วงพระราม 4-วิภาวดี และหน้า
ด่านจ่ายเงินบนทางด่วน เป็นต้น) และ /หรือ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กําลังมีการพัฒนาในอนาคตอันใกล้ (เช่น บริเวณถนน
พระราม 9 และ เส้นเอกมยั – รามอินทรา เป็นต้น) สาํหรับสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน บริษัทฯ เลือกสื่อโฆษณาบนรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีผู้ ใช้บริการมากที่สดุ และเป็นระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึงผู้ รับชมทุก
กลุม่เป้าหมายทัว่กรุงเทพฯ แบบขยายวงกว้าง และ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีอัตราการ
เติบโตของจํานวนผู้ใช้บริการสงู และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ 
ชัน้นอก รวมถงึปริมณฑลที่สมบูรณ์ และมีศกัยภาพในการเป็นระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต   
1.3) คิดค้นนวตักรรม (Innovation) ในการนําเสนอสือ่โฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและ สง่เสริมภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความ

เป็นผู้นําของอตุสาหกรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในด้านนวัตกรรม ( Innovation) ในการพัฒนาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ และ 
สง่เสริมภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นําของอุตสาหกรรม โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ลํา้สมัย  
เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาใหม่เพื่อนําเสนอให้ลกูค้าได้เลือกสรร โดยเน้นตอบสนองความต้องการ ด้านการวางแผนกลยุทธ์
และการตลาดของเจ้าของสนิค้าและบริการ เช่น การนําเสนอสือ่โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางปรับอากาศประเภท 2 
มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้างความต่ืนตาต่ืนใจเป็นที่จดจําของผู้ รับชม การออกแบบสื่อโฆษณาให้เข้ากับป้ายรายงาน
สภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้ทางด่วนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ควบคู่กับการดึงดูดความสนใจให้กับสื่อโฆษณาในช่วง
ระหว่างรอการจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วน (โดยเฉลี่ยประมาณ 7 นาที) การนําเสนอ ออกแบบและติดตัง้แสงสีบนสื่อโฆษณา
ภาพนิ่งเพื่อสร้างความโดดเด่นและเน้นจุดขายของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การออกแบบและติดตัง้จอดิจิตอลให้มีความโค้งงอเพื่อ
สอดรับกับโครงสร้างของอาคารเพื่อความสวยงามและโดดเด่น และ /หรือ การติดตัง้จอแบบโปร่ง (Transparent) ในโครง
อาคารที่มีข้อจํากดั เพื่อเน้นความปลอดภัย และทัศนียภาพของผู้ ใช้อาคาร และ จอแอลเอฟดีที่นําเสนอสื่อโฆษณาภายใน
ห้างสรรพสนิค้า ที่สามารถให้บริการข้อมลูเก่ียวกบัร้านค้าและจุดบริการต่างๆ ( In-Mall Management system) และสามารถ
โต้ตอบกับผู้ ใช้บริการห้างสรรพสินค้า เช่น ระบบการลองเสือ้จําลอง (Virtual Closet) และ การจําหน่ายคูปองแบบดิจิตอล 
(Digital Coupon) ภายในห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น โดยแนวคิดและแนวปฏิบติัเหลา่นี ้เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้มีความสามารถ
เหนือคู่แข่งของบริษัทฯ ในการทําสญัญาเช่าพืน้ที่ใหม่และขยายอายสุญัญาเช่าพืน้ที่เดิมเป็นอย่างมาก  
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2) ให้ความสาํคญักบับริการแบบครบวงจร (Total Solution)  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการให้บริการสือ่โฆษณาครบวงจรตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนือ้หาและ
นําเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิน้งาน
โฆษณา (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษาสือ่ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้นําเสนอแนวคิด
ตลอดจนรายละเอียดหลักของสื่อโฆษณา เช่น ลักษณะและโทนสี ลักษณะของหนังโฆษณา เป็นต้น กับลูกค้าเพื่อให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังพัฒนา วิเครา ะห์
แนวโน้มกระแสนิยม เทรนด์แฟชัน่ต่างๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจน
ซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และบริการภายหลงัการ
ขาย (After Sale Service) เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคณุภาพสงูสดุของอตุสาหกรรม ทัง้นีค้วามท้าทายที่
สาํคญัและเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจของผู้ ใช้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยคือ การบริหารจัดการให้สื่อโฆษณา
อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์และเหมาะสมต่อการนําเสนอตลอดเวลา  เนื่องจากสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ที่
กลางแจ้ง และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม เช่น สภาพอากาศ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น 
บริษัทฯ จงึมีการจดัตัง้ทีมงาน ระบบบริหารจดัการ รวมทัง้อปุกรณ์เฉพาะ เพื่อดแูลรักษาในการป้องกันความเสียหายและเพื่อ
ซ่อมแซมสือ่โฆษณาที่ใช้นําเสนอ ทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีมาตรฐานสงูสดุ โดยบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณาจากทีมช่างผู้ ชํานาญและมาก
ประสบการณ์ ในกรณีที่พบว่าสือ่โฆษณาเกิดความเสยีหายหรือเสื่อมสภาพ บริษัทฯ จะส่งทีมงานซ่อมบํารุงและซ่อมแซมสื่อ
โฆษณาคืนสูส่ภาพสมบรูณ์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนดในนโยบายต่อผู้ใช้บริการ (ภายใน 24 ชัว่โมงสาํหรับสือ่สว่นใหญ่)  
3) ให้ความสาํคญักบัการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยเน้นการใช้จดุแข็งที่บริษัทฯ มี 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากขึน้  ทัง้ในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่ธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมสื่อ โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทฯ และพันธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพและ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ ความชํานาญ 
และตราสนิค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ ถือ
หุ้นเชิงกลยทุธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ จงึอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลกูค้าของบริษัทฯ ในอนาคต เช่น การขยาย
ธุรกิจสูห่วัเมืองหลกัต่างๆ ของไทย และ ขยายการดําเนินธุรกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต หรือ  การต่อยอด
และพฒันาความสามารถในการให้บริการสือ่โทรทศัน์ และสือ่อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 
ตามที่บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์เข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจคือ Emtek Group  ซึง่การเป็นพนัธมิตรครัง้นีเ้ป็นหนึ่งตัวอย่างที่
จะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มมากขึน้ในการขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ Emtek Group มีความชํานาญ ทัง้ใน
ระดับประเทศและขึน้ไปสู่ระดับภูมิภาคได้ในอนาคต โดย Emtek Group เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) ซึง่เป็นผู้ให้บริการด้านสือ่ (Media)  ขนาดใหญ่อนัดบัสองของอินโดนีเซีย  
 
ธุรกิจของ Emtek Group สามารถแยกเป็น 2 ประเภทคือ ธุรกิจสื่อ (Media) และ ธุรกิจให้คําปรึกษา (Solution) ที่ให้
คําปรึกษาด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร การวางระบบโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ การวางระบบบริหารจัดการในสถาบัน
การเงิน รวมไปถงึการวางระบบซือ้ขายสําหรับร้านค้าผ่านอินเตอร์เน็ต 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 44 

 

ทัง้นี ้Emtek Group มีความสามารถในการผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์ได้แก่ สตูดิโอ Screenplay Production และสตูดิโอ 
Amanah Surga Production ที่เป็นผู้ผลิตละครโทรทัศน์แถวหน้าของอินโดนีเซีย และ สตูดิโอ Dreamtoon ซึ่งเป็น ผู้ผลิต
การ์ตนูแอนนิเมชัน่ นอกจากนี ้Emtek Group ยงัได้เข้าซือ้กิจการ Nex Media ซึ่งเป็น Pay TV ที่กําลงัเร่ิมได้รับความนิยมใน
อินโดนีเซีย มีช่องรายการชัน้นํา เช่น  AXN Discovery HBO Fox และ ESPN เป็นต้น  
 
ทัง้นี ้ธุรกิจสื่อนัน้ถือว่าเป็นธุรกิจหลกัของ Emtek Group โดย Emtek Group เป็นเจ้าของช่องฟรีทีวีชัน้นําของอินโดนีเซีย 
ได้แก่ ช่อง Surya Citra Televisi (SCTV) ซึง่มีรายการครอบคลมุทัง้สาระบนัเทิง ละคร ภาพยนตร์ เพลง และ กีฬา และมียอด
ผู้ชมกว่า 175 ล้านคนทั่วประเทศ ช่อง Indosiar ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มชนชัน้กลางของอินโดนีเซีย มีรายการชื่อดัง เช่น The 
Voice (Indonesia) , Take me Out (Indonesia) และ ละครจากประเทศจีน และ เกาหล ีเป็นต้น และ ช่อง O Channel ที่เป็น
ช่องสาระบันเทิงโดยมีรายการ เช่น O Shopping ซึ่งเป็นรายการขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากตัง้แต่
เปิดตวัในปี 2552 เป็นต้น 
 
2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ตามลกัษณะการติดต่อ ดงันี ้

1) กลุม่บริษัทเอเจนซ่ี 

เจ้าของสินค้าและบริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ที่หลากหลาย มีงบประมาณด้านการตลาดจํานวนมาก จะใช้เอเจนซี่ในการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ดังนัน้  
เอเจนซี่จึงมีส่วนสําคัญในการกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อโฆษณาของบริษัท
เจ้าของสนิค้าและบริการนัน้ๆ เอเจนซ่ีจงึทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้เจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
และติดตัง้สื่อโฆษณาให้กับสินค้าหรือบริการของลกูค้าของตนเอง  โดยเอเจนซี่เหล่านีจ้ะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสื่อ
โฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมฐานผู้ชมจํานวนมาก และมีนวัตกรรมการนําเสนอสินค้าและบริการ ที่โดดเด่นและดึงดูด
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากลกูค้ากลุม่บริษัทเอเจนซี่เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 70.6 
ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 
 
2)  กลุม่ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการ 
ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บริษัทเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจทัว่ไป ซึง่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง และต้องการติดต่อกับบริษัทฯ โดยไม่ผ่านเอเจนซี่ เพื่อให้บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตและติดตัง้สื่อโฆษณา โดยกลุ่มลกูค้าดังกล่าวจะมองหาบริษัทที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาที่หลากหลาย และ
ครบวงจร ตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเนือ้หาและนําเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การ
สร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการจัดหาผู้ผลิตชิน้งานโฆษณา (Media Production) โดยบริษัทฯ มี
รายได้จากลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 27.7 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯใน
ระหว่างปี 2557 

บริษัทฯ มีสดัสว่นลกูค้าที่เป็นเอเจนซ่ี และลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ใน 

สดัสว่นร้อยละ 57.1 และร้อยละ 11.5 ของรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามลาํดบั และณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน 

สดัสว่นร้อยละ 59.3 และร้อยละ 8.3 ของรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามลาํดบั  
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สดัสว่นลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทฯ ระหว่างปี 2555 - 2557 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
สดัสว่นรายได้ลกูค้า 10 รายแรกต่อรายได้รวม (ร้อยละ)  60.9 58.8 60.25 

 

ตัง้แต่ปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีสดัสว่นการขายให้แก่ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมทัง้หมดของ
บริษัทฯ ในปีนัน้ๆ 
 
2.3.3 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย 

การโฆษณาผ่านสือ่ประเภทต่างๆ เป็นที่ยอมรับโดยทัว่กนัว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการทําการตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อ
บริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย สามารถเพิ่มความรับรู้ในตัวสินค้า เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัผู้บริโภค รวมไปถงึเป็นการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นต้น ผู้ผลิตสินค้า
ที่มีการโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ จะได้เปรียบคู่แข่งที่ไม่มีการโฆษณาเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากค่าใช้จ่ายสือ่โฆษณา ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาดของทุกภาคธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในสื่อโฆษณาจึง
มีแนวโน้มที่จะเปลีย่นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ผู้ผลติสนิค้าจะมีแรงจูงใจในการเพิ่มการใช้
จ่ายในการโฆษณาเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดในกําลงัซือ้ของผู้บริโภคที่มากขึน้ สําหรับช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย 
ผู้ผลติสนิค้าสามารถลดงบประมาณในการโฆษณาลงได้ง่ายที่สดุเมื่อเทียบกับ การลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น การลดจํานวน
พนกังาน เป็นต้น  

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2557 (ล้านบาท) 

 
แหลง่ข้อมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 
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อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสงูและเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ในปี 2557 อุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณาในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมทุกสื่อประมาณ 102,346 ล้านบาท โดยสื่อที่ผู้ โฆษณาให้ความสนใจและเลือกใช้
มากที่สดุ คือสือ่โทรทศัน์ เนื่องจากเป็นสือ่โฆษณาพืน้ฐานสาํหรับกลุม่เป้าหมายทัว่ไป สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกประเภท ในปี 
2557 มีมลูค่าการใช้จ่ายผ่านสือ่โทรทศัน์เท่ากบั 63,776 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 62.31 ของมูลค่าการใช้จ่ายรวมทุก
สื่อโฆษณาในปี 2557  รองลงมาคือสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ มีมูลค่าเท่ากับ 13,166 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.86 ของมูลค่าการใช้จ่ายรวมทุกสื่อโฆษณาในปี 2557 สําหรับสื่อโฆษณาของบริษัทฯ นัน้จัดอยู่ในประเภทสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อโฆษณา
กลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายรวมเท่ากับ 9,759 
ล้านบาทหรือ ร้อยละ 9.54 ของมลูค่าการใช้จ่ายรวมทกุสือ่โฆษณาในปี 2557 

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย 

ในธุรกิจโฆษณาต้องใช้ค่าใช้จ่ายสงู ดังนัน้ผู้ โฆษณาต้องมีการวางแผนเพื่อเลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่จะนําข่าวสารไปยัง
ผู้บริโภคได้รวดเร็วสุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจูงใจให้ได้มากที่สุด ฉะนัน้ การพิจารณาลักษณะของสื่อโฆษณาแต่ละ
ประเภท เพื่อวางแผนเลอืกใช้โฆษณาให้ได้ผลจงึมีความสาํคญัอย่างมาก โดยที่ผ่านมาในอดีตสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้ โฆษณา
ให้ความสนใจและเลือกใช้มากที่สดุ โดยเป็นสื่อพืน้ฐานที่เป็นช่องทางหลกัที่ผู้ผลิตสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง 
สาํหรับสือ่โฆษณาประเภทอื่นจะใช้เพื่อตอกยํา้การรับรู้เพิ่มเติมจากสื่อโทรทัศน์ หรือใช้เพื่อการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 
โดยในอนาคตคาดว่าสือ่โทรทศัน์จะยงัคงเป็นสือ่ที่ได้รับความสนใจและเลือกใช้ แต่อัตราการเพิ่มขึน้ของราคาสื่อโฆษณาใน
ปัจจุบันทําให้ผู้ วางแผนโฆษณาจําเป็นต้องมีความรอบคอบมากขึน้ โดยอาจจะต้องมีการใช้สื่อใหม่ๆ เข้ามาเสริมจากสื่อ
โทรทศัน์ เช่นการลงโฆษณาในโทรทศัน์ควบคู่กบัการลงสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเพื่อให้การลงทนุคุ้มค่ามากขึน้ เป็นต้น 

นอกจากนี ้การดําเนินธุรกิจด้านสือ่โฆษณาในอนาคตจะมีการแข่งขันสงูทัง้ในด้านการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ใน
ด้านราคา และในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ บริษัทที่
ให้บริการด้านสื่อโฆษณาแบบครบวงจร สามารถให้บริการสื่อโฆษณาหลายประเภทได้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะ
สามารถตอบโจทย์ของผู้ ต้องการโฆษณาที่ต้องการความคุ้ มค่าและเข้าถึงฐานผู้ ชมจํานวนมากได้ดี นอกจากนี ้บริษัทที่มี
นวตักรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะเป็นที่ต้องการมากขึน้อีกด้วย 

ทัง้นี ้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ปัจจยัแวดล้อมของเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ เมื่อเทียบ
กบัช่วงก่อนหน้า โดยวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้เร่ิมคลี่คลายลง และกลไกการดําเนินนโยบายของภาครัฐเร่ิมขับเคลื่อนได้ 
ประกอบกับการจัดตัง้รัฐบาลชุดใหม่ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557  ทําให้ภาคเอกชน เร่ิมมีความมั่นใจที่จะดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นปกติมากขึน้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้สื่อโฆษณาให้เพิ่มมากขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 4 
ของปี 2557 และจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและการค่าใช้จ่ายสือ่โฆษณาจะกลบัมาเติบโตได้เป็นปกติในปี 2558  

2.3.4 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย (Out of Home Media)  

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อ
โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store / In-Mall) โดยสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย 
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสาํคญัมากขึน้และกําลงัเติบโต เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการปรับสดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมาใช้
มากขึน้ สบืเนื่องมาจาก โครงสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณามีแนวโน้มที่จะจัดสรรงบโฆษณา
โดยเลือกใช้สื่อแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้ มค่า สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทัง้กลุ่ม
เฉพาะเจาะจงและกลุม่ลกูค้าฐานกว้าง (Mass Market) เพิ่มมากขึน้ 
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จากแผนภาพ ในหวัข้อ 2.3.3 อตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในประเทศไทย - ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 
2557 จะพบว่าสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่มีจํานวนค่าใช้จ่ายสงูที่สดุในปี 2557 ได้แก่สือ่โฆษณากลางแจ้งเท่ากับ 3,990 
ล้านบาท รองลงมาคือ สือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 3,806 
ล้านบาท และ 1,963 ล้านบาท ตามลาํดบั 

จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลอืกซือ้สือ่โฆษณาที่มีความคุ้มค่า กล่าวคือ ต้องเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ใน
วงกว้าง แต่ในขณะเดียวกนั ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด และสอดแทรก
โฆษณาไปกบัการใช้ชีวิตประจําวนัของลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้คนในสงัคม
ควบคู่กนัไป ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทัง้วันทํางานและวันหยุด นิยมจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
ปลกีขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ มีความจําเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนมี
การเปลีย่นรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศมากขึน้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในฐานะสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ข้อจํากัดด้านงบประมาณของผู้ผลิต
สนิค้าและบริการ และในขณะเดียวกันก็ยังมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี 
สง่ผลให้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึง่ในสือ่ทางเลอืกที่น่าจบัตามองในอนาคต 
นอกจากนี ้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลมากขึน้ หรือที่ เรียกกันว่า DOOH (Digital 
Out of Home) โดยเครือข่ายของ DOOH นี ้จะประกอบไปด้วย  Signage, Screen, Kiosk, และ Jumbotron (จอภาพขนาด
ใหญ่) เป็นต้น เป็นการใช้งานผสานไปกบัสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิมๆ ทัง้ บนรถไฟฟ้า บนรถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศ หรือสือ่ภายในห้างสรรพสนิค้า และป้ายโฆษณากลางแจ้ง เพื่อให้มีสีสนัและมีการโต้ตอบและสื่อสารระหว่าง
กนั (Interactive) มากย่ิงขึน้ นบัเป็นแนวโน้มที่จะทําให้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคไม่จืดชืด ขณะเดียวกนัก็ดึงดูดผู้บริโภคให้ใช้
เวลาอยู่กบัสนิค้านัน้ๆ มากขึน้ด้วย ซึง่การนําเสนอในรูปแบบใหม่นีจ้ะทําให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เป็นที่พูดถึงและ
จดจํา และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่เป็น “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” 
และจะยงัสง่ผลให้ให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจําสินค้าและบริการได้ดีย่ิงขึน้   ทําให้สินค้าต่างๆ หันมาใช้สื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยั เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และเข้าถงึผู้บริโภคแทนสือ่อื่นๆ มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 48 

 

ธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  
 

ข้อมูลโดยสรุปของธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) ของบริษัทฯ  
สื่อโฆษณาของบริษัทฯ  จดุเด่น 

สือ่โฆษณาบนระบบรถโดยสารประจําทาง 
ปรับอากาศ 

 สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่เข้าถึงถนนหลักในทุกพืน้ที่ และมีผู้ รับชมทุก
กลุม่เป้าหมาย 

 ระบบขนสง่มวลชนที่มีจํานวนผู้ ใช้บริการสงูที่สดุ 

 บริษัทฯ ขยายสัญญากับ ขสมก. จากเดิม 650 คัน เป็น 1,500 คัน 
และได้ขยายสัญญาไปจนถึงปี 2570 ซึ่งในจํานวนนีย้ังรวมถึงรถคัน
ใหม่ที่มีการสัง่ในปี 2556 อีกด้วย 

สือ่โฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  ระบบขนสง่มวลชนที่มีอตัราการเติบโตของผู้ใช้บริการสงูที่สดุ 

 เจ้าของสินค้าและบริการสามารถสร้างประสบการณ์การรับชมสื่อ
แบบต่อเนื่องตัง้แต่ผู้ โดยสารเดินเข้าสถานี ระหว่างรอขบวนรถ 
ระหว่างเดินทาง จนถงึออกจากสถานี 

 ระบบขนส่งมวลชนที่มีศักยภาพสงูในการขยายเส้นทาง ซึ่งจะเพิ่ม
พืน้ที่โฆษณาเป็นอย่างมากในอนาคต 

สือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน (Transit) คือ การติดตัง้สื่อโฆษณาในและนอกยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด บริเวณชาน
ชาลา สถานีขนสง่ และสถานีระหว่างทาง อาทิ สื่อโฆษณาในระบบรถโดยสารประจําทาง สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็ม
อาร์ที และสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น พืน้ที่สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (Transit) ส่วนใหญ่ครอบคลมุ
อยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดยผู้ชมกลุม่เป้าหมายมกัจะสญัจรในเส้นทางเดิมทกุวนัเป็นกิจวัตร ทําให้เอเจนซี่ และเจ้าของสินค้าและ
บริการพอใจกับโอกาสที่สื่อจะได้พบเห็นโดยลกูค้ากลุ่มเป้าหมายทุกวัน โดยสื่อในระบบขนส่งมวลชน ( Transit) มีความ
หลากหลายของรูปแบบ และช่วยยํา้เตือนการรับรู้ และจดจําสนิค้าและบริการอย่างได้ผล เนื่องจากมีโอกาสพบเห็นและจดจํา
รายละเอียดในช่วงเวลาว่างขณะโดยสารหรือขณะรอคอย ประกอบกับเส้นทางการเดินรถที่หลากหลายผ่านกลางใจเมืองทํา
ให้ผ่านสายตาของผู้ใช้รถยนต์และถนน จงึเป็นสือ่กลางนําข่าวสารการตลาดมุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ที่ครอบคลมุ เมื่อ
เทียบความถ่ีในการรับชมและโอกาสพบเห็นที่ มากกว่าสื่อประเภทเดิมๆ อย่างเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร  
เป็นต้น 
นอกจากนี ้พืน้ที่บริเวณสถานี และในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน  ยังมีลกัษณะเป็นพืน้ที่ปิดจากภายนอก ส่งผลให้ผู้ รับชมสื่อไม่ถูก
ดึงดูดสายตานอกจากสื่อโฆษณาที่อยู่ในบริเวณ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะใช้พืน้ที่ดังกล่าวโฆษณาสินค้าและ
บริการของตนเอง เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ รับชมสือ่อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การเดินเข้าสู่สถานี ระหว่างรอรถ ภายในขบวนรถ 
ตลอดจนการเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ทําให้ผู้ รับชมสือ่มีการรับรู้และจดจําสนิค้าและบริการได้ดีย่ิงขึน้  
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ภาพรวมและแนวโน้มระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพฯ ณ ปี 2555 

คาดการณ์จ านวนผู้โดยสารท่ีใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะ 
ในกรุงเทพฯ  

 

 
ที่มา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 

จากข้อมลูของสาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) สามารถแบ่งผู้ โดยสารที่ใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพฯ ได้ดงันี ้รถโดยสารประจําทาง ระบบรถไฟฟ้า เรือโดยสาร และอื่นๆ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 85.7  ร้อย
ละ 10.1 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.1 ตามลาํดบั (คํานวณจากจํานวนเที่ยวคนต่อวนั) ในปี 2555  

ระบบรถโดยสารประจ าทาง 

รถโดยสารประจําทาง หรือที่นิยมเรียกกนัว่า รถเมล์ เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหนึ่งที่ให้บริการบนถนน โดยมีลกัษณะเป็น
รถขนาดใหญ่ที่บรรทกุผู้ โดยสารเป็นจํานวนมาก ให้บริการเป็นเส้นทางและส่วนใหญ่เรียกชื่อเส้นทางเป็นตัวเลข เช่น สาย  1, 
สาย 2 เป็นต้น โดยจํานวนผู้โดยสารบนรถโดยสารประจําทางจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับขนาดของรถ โดยในปัจจุบันรถโดยสาร
ประจําทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ ให้บริการหลกั ซึ่งมีรถวิ่งบริการใน
เส้นทางต่างๆ ทัง้หมด 8 เขตการเดินรถ จํานวน 125 เส้นทาง เส้นทางรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ จํานวน 115 เส้นทาง 
และเส้นทางที่มีรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ ให้บริการ
ร่วมกนั จํานวน 25 เส้นทางรวมทัง้หมด 215 เส้นทาง โดยมีรถทัง้สิน้ 3,509 คนั แยกเป็นรถธรรมดา 1,659 คัน รถปรับอากาศ 
1,850 คนั  สาํหรับรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกบั ขสมก. มีทัง้รถธรรมดาและรถปรับอากาศจํานวน 3,744 คัน  รถมินิ
บสัธรรมดา 624 คนั รถมินิบสัปรับอากาศ 396 คนั รถในซอย 2,244 คัน และรถตู้ โดยสารปรับอากาศ 5,095 คัน โดยจํานวน
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางที่ให้บริการโดย ขสมก. เพียงอย่างเดียวไม่นบัรวมรถร่วมและรถโดยสารประจําทางอื่นมีสงูถึง 
341.5 ล้านเที่ยวคน/ปี หรือ 935,726 เที่ยวคน/วนั (ข้อมลูปี 2556) เป็นเส้นทางการขนสง่มวลชนที่มีผู้ใช้บริการสงูที่สดุ 

สือ่โฆษณาระบบรถโดยสารประจําทางนัน้ มีข้อดีคือ เป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่ไปกับรถโดยสารประจําทางที่วิ่งให้บริการทั่ว
กรุงเทพฯ สามารถเข้าถงึผู้ รับชมทกุกลุม่เป้าหมาย และสามารถดงึดดูสายตาผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ได้มากที่สดุ ช่วยให้ผู้ ใช้สื่อ
สามารถครอบคลมุพืน้ที่ในการโฆษณาได้เป็นบริเวณกว้าง ประกอบกบัสือ่โฆษณาภายในรถโดยสารประจําทาง (In buzz) ยัง
สามารถดงึดดูความสนใจของผู้ โดยสารภายในรถได้ดี ผู้ โดยสารมีเวลามากพอที่จะอ่านข้อความโฆษณาอย่างละเอียด และ
สามารถอ่านได้หลาย ๆ ครัง้ กลบัไปกลบัมาเพื่อเป็นการฆ่าเวลา ดงันัน้ การใช้รถโดยสารประจําทางเป็นสื่อในการโฆษณาจึง
นบัว่าเป็นวิธีการที่มีประสทิธิภาพดีวิธีหนึง่  

รถโดยสารประจําทางเป็นการขนสง่มวลชนที่อยู่คู่ชาวกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเด่นที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และมี
ราคาค่าโดยสารที่ถกู โดยในอนาคตถงึแม้ระบบรถไฟฟ้าจะถูกพัฒนาให้ครอบคลมุพืน้ที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาก

ระบบรถไฟฟ า
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ระบบรถไฟฟ า รถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร อ่ืนๆ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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ขึน้แต่ว่ารถโดยสารประจําทางจะยังคงเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความสําคัญในอันดับต้นๆ  จากข้อมูลของสนข. ทาง
สาํนกังานมีแผนที่จะปรับปรุงเส้นทางของรถโดยสารประจําทางให้เป็นระบบป้อนคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า ตามแผนการบริการ
จัดการระบบขนส่งมวลชนเสริมการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า (Feeder) เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
เพราะฉะนัน้ถงึแม้ในอนาคตอตัราสว่นผู้ โดยสารรถประจําทางต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าจะลดลงแต่จํานวนผู้ โดยสาร
จะยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงต้นปี 2556 ขสมก. ได้รับการอนุมัติจัดซือ้รถโดยสารประจําทางปรับอากาศชุดใหม่ 
3,183 คนั และตัง้เป้าให้บริการผู้ โดยสาร เพิ่มเป็น 2.5 ล้านเที่ยวคน/วนั ซึง่โครงการดงักลา่วจะช่วยขยายพืน้ที่โฆษณาของสื่อ
บนระบบรถโดยสารประจําทางให้มากขึน้เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ทําสญัญาปรับเพิ่มจํานวนรถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศกบั ขสมก. จากเดิมที่สามารถเช่าได้ 650 คนัเพิ่มเป็น 1,500 คนั จนถงึกลางปี 2570 ซึ่งสญัญานี ้ครอบคลมุสําหรับรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศที่เข้ามาเพิ่มเติมหรือทดแทนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศเดิมดังกล่าว โดยสําหรับรถใหม่
นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถคิดราคาค่าเช่าพืน้ที่โฆษณาได้สงูกว่ารถปกติที่วิ่งอยู่อีกด้วย 

ระบบรถไฟฟ้า 

สือ่โฆษณาในพืน้ที่บริเวณสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า มีลกัษณะเป็นพืน้ที่ปิดจากภายนอก ส่งผลให้ผู้ รับชมสื่อไม่ถูกดึงดูด
สายตานอกจากสือ่โฆษณาที่อยู่ในบริเวณ จงึเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะใช้พืน้ที่ดังกล่าวโฆษณาสินค้าและบริการของ
ตนเอง เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ รับชมสือ่อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การเดินเข้าสู่สถานี ระหว่างรอรถ ภายในขบวนรถ ตลอดจน
การเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ทําให้ผู้ รับชมสือ่มีการรับรู้และจดจําสนิค้าและบริการได้ดีย่ิงขึน้ 

ในปัจจบุนัระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการในกรุงเทพฯ มีผู้ ให้บริการหลกัอยู่สามรายคือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(“BMCL”) บริษัท  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BTS”) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (“รฟท.”) โดย
สามารถแบ่งผู้ให้บริการตามโครงการได้ดงันี ้
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โครงข่ายปัจจบุนัที่เปิดให้บริการแล้ว ระยะทาง 82.8 กิโลเมตร 

โครงการ ช่วง 
1. รถไฟฟ้าสายสเีขียวอ่อน, สายสขุุมวิท (BTS)  
2. สว่นต่อขยายรถไฟฟ้าสายสเีขียวอ่อน สายสลีม (BTS)  
3. รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม, สายสีลม (BTS)  
4. สว่นต่อขยายรถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม, สายสีลม (BTS)  

หมอชิต-อ่อนนชุ (16.5 กม.)  
อ่อนนชุ-แบร่ิง (5.5 กม.)  
สนามกีฬา-สะพานตากสนิ (7 กม.)  
สะพานตากสนิ-บางหว้า (5.3 กม.)  

5. รถไฟฟ้าสายสนีํา้เงิน, รถไฟ MRT (BMCL)  บางใหญ่-บางซ่ือ (20  กม.)  

6. Airport Rail Link (รฟท.)  พญาไท-สวุรรณภูมิ (28.5  กม.)  
 
ในอนาคต สนข. คาดการณ์ว่าจํานวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึน้ในอนาคตตามโครงการรถไฟฟ้า 12 สายทาง 
ซึ่งเป็นการพัฒนาจากโครงการที่ความจําเป็นเร่งด่วน และมีความพร้อม จากแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 12 สายทาง (พ.ศ. 2535) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

เส้นทางระบบขนสง่มวลชนระบบรางในอนาคตตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

ที่มา: สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ภายใต้การกํากบัดแูลของกระทรวงคมนาคม 
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โครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง ช่วง 
1. รถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต – มหาชยั (80.8 กม.) 
2. รถไฟฟ้าสายสแีดงอ่อน ศาลายา – หวัหมาก (54  กม.)  
3. Airport Rail Link (รฟท.)  สนามบินดอนเมือง – สนามบินสวุรรณภูมิ (50.3 กม.) 
4. รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม ลาํลกูกา – บางป ู(66.5 กม.) 
5. รถไฟฟ้าสายสเีขียวอ่อน ยศเส – บางหว้า (15.5 กม.) 
6. รถไฟฟ้าสายสนีํา้เงิน บางซ่ือ – หวัลาํโพง – ท่าพระ – พทุธมณฑลสาย 4 (55 กม.) 
7. รถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บรูณะ (42.8 กม.) 
8. รถไฟฟ้าสายสีส้ม จรัญสนิทวงศ์ – มีนบรีุ (32.5 กม.) 
9. รถไฟฟ้าสายสชีมพู แคราย – มีนบรีุ (36 กม.) 
10. รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ลาดพร้าว – สาํโรง (30.4 กม.) 
 รวม 464 กม. 

 
โครงข่ายที่จะเปิดให้บริการในอนาคต 

โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ ระยะทาง 88.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

โครงการ ระยะทาง แนวเส้นทาง 
โครงการท่ีรับผิดชอบโดย รฟม. (ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ใน BMCL) 

1. รถไฟฟ้าสายสมี่วง 
(บางใหญ่ – บางซ่ือ)  

 23.0 กม. เส้นทางหลกัเชื่อมทิศเหนือ – ใต้  
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2558) 

2. รถไฟฟ้าสายสนีํา้เงิน  
(บางซ่ือ – ท่าพระ) และ  
(หวัลาํโพง – บางแค)  

 
13.0 กม. 
14.0 กม. 

สว่นต่อขยายสายเฉลิมรัชมงคล (สายสนีํา้เงิน) ในลกัษณะวงแหวนเข้า
พืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้ใน  
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2559) 

3. รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม 
(แบร่ิง – สมทุรปราการ)  

 50.3 กม. เชื่อมการเดินทางทิศเหนือ – ตะวนัออกแนว ถ.พหลโยธิน – ถ.สขุมุวิท 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2560) 

โครงการที่ รับผิดชอบโดย รฟท. 

4. รถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม  
(บางซ่ือ  - รังสติ) 

26.0 กม. เชื่อมการเดินทางพืน้ที่ชานเมืองเข้าสูก่รุงเทพฯ ในแนวเหนือ-ใต้ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2559) 
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โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างประกวดราคาภายในปี 2557 จํานวน 8 โครงการ ระยะทาง 221.4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

โครงการ ระยะทาง แนวเส้นทาง 
1. รถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม 

(รังสติ – 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์
รังสิต) 

 
10.0 กม. 

เชื่อมการเดินทางพืน้ที่ชานเมืองเข้าสูก่รุงเทพฯ ในแนวเหนือ-ใต้ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 

2. รถไฟฟ้าสแีดงอ่อน 
(บางซ่ือ – พญาไท – 
มกักะสนั)  
(บางซ่ือ – หวัลาํโพง) 
(ตลิง่ชนั – ศาลายา) 
(ศิริราช – ตลิง่ชนั) 

  
19.0 กม. 
6.5 กม. 
14.0 กม. 
6.0 กม. 

เชื่อมการเดินทางพืน้ที่ชานเมืองเข้าสูก่รุงเทพฯ ในแนวตะวนัตก – 
ตะวนัออก 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 

3. รถไฟฟ้า Airport Rail Link 
สว่นต่อขยาย 
(บางซ่ือ – พญาไท) 
(ดอนเมือง – บางซ่ือ) 

 
 

7.9 กม. 
13.9 กม. 

เชื่อมการเดินทางจากสนามบินดินเมืองเข้ากรุงเทพชัน้ในเพื่อต่อไปยงั
สนามบินสวุรรณภูมิ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2560) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2560) 

4. รถไฟฟ้าสเีขียวเข้ม 
(หมอชิต – สะพานใหม่ – คคูต) 
(สมทุรปราการ – บางป)ู 

 
18.4 กม. 
7.0 กม. 

เชื่อมการเดินทางทิศเหนือ – ตะวนัออกแนว ถ.พหลโยธิน – ถ.สขุมุวิท 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561) 

5. รถไฟฟ้าสายสมี่วง  
(บางซ่ือ – ราษฎร์บรูณะ 

 
19.8 กม. 

เส้นทางหลกัเชื่อมทิศเหนือ – ใต้ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 

6. รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
(จรัญสนิทวงศ์ – ศนูย์
วฒันธรรม) 
(ศนูย์วฒันธรรม–บางกะปิ – 
มีนบรีุ) 

 
12.5 กม. 
20.0 กม. 

เส้นทางหลกัเชื่อมทิศตะวนัออก – ตะวนัตก กรุงเทพฯ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561) 

7. รถไฟฟ้าสายสชีมพู 
(แคราย – ปากเกร็ด – มีนบรีุ) 

 
(36.0 กม.) 

เส้นทางหลกัเชื่อมทิศเหนือ – ตะวนัออก ศนูย์ราชการ ถ.แจ้งวฒันะ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 

8. รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 
(ลาดพร้าว – พฒันาการ) 
(พฒันาการ – สาํโรง) 

 
(12.6 กม.) 
(17.8 กม.) 

เชื่อมถนนลาดพร้าวและทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 
(แผนเปิดให้บริการ พ.ศ. 2562) 

ที่มา: รายงานประจําปี 2556 สํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และปรับปรุงข้อมลูเพิ่มเติมให้เป็น
ปัจจบุนั  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1)  

  
สว่นท่ี 1 หน้า 54 

 

ปัจจยัการเพิ่มเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนในอนาคตจะทําให้พืน้ที่สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญ 
สามารถผลักดันมูลค่าตลาดรวมของสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ให้สามารถเติบโตได้อีกในอนาคต ซึ่งจากความสามารถและ
ประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาที่หลากหลายในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีในปัจจุบัน การเพิ่มขึน้ของ
เส้นทางดงักลา่วจงึเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สาํคัญของบริษัทฯ  

ธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  

ข้อมูลโดยสรุปของธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) ของบริษัทฯ  
สื่อโฆษณาของบริษัทฯ  จดุเด่น 

สือ่โฆษณาดิจิตอลกลางแจ้งบริเวณศนูย์กลาง
เขตเศรษฐกิจ 

 ตอบรับการใช้ชีวิตของคนเมืองปัจจุบันซึ่งใช้เวลานอกบ้านเฉลี่ยไม่
ต่ํากว่า 10 ชัว่โมงต่อวนั 

 มีที่ตัง้ครอบคลุมพืน้ที่ ที่มีผู้ สญัจรหนาแน่น จุดที่ดึงดูดสายตาผู้ พบ
เห็น และเขตเศรษฐกิจ ของกรุงเทพฯ และหวัเมืองสาํคญัๆ 

 สือ่โฆษณาดิจิตอลของบริษัทฯ มีรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม่เพื่อ
ความสวยงามและโดดเด่น และยังคํานึงถึงข้อจํากัดของอาคาร และ/
หรือสถานที่ติดตัง้ เช่น จอแอลซีดีแบบโค้งงอ และจอแบบโปร่ง เป็น
ต้น 

สือ่โฆษณาภาพนิ่งริมถนน   ตอบรับการขยายตัวของจํานวนผู้ ใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มขึน้  รวมถึงการ
ใช้ชีวิตของคนเมืองที่จําเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนมากขึน้ 

 ครอบคลมุทั่วทุกพืน้ที่ที่มีการจราจรหนาแน่นที่สดุ และจุดที่ดึงดูด
สายตาผู้ชมในกรุงเทพฯ  

 มีการเพิ่มเทคนิคการนําเสนอที่โดดเด่น ในสือ่โฆษณาเช่น mock-up 
2D, 3D, ไฟ LED, และการแสดงโฆษณาแบบต่อเนื่อง (Series) เพื่อ
เน้นจดุเด่นของผลติภัณฑ์และบริการ และเพิ่มความสวยงาม พร้อม
ทัง้ยงัดงึดดูความสนใจของผู้ชม 

สือ่โฆษณาประเภท Street Furniture  ครอบคลมุทกุพืน้ที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สาํคญัของกรุงเทพฯ  

 การนําเสนอที่โดดเด่นและดงึดดูสายตา แต่เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี 

 
สือ่โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) คือการติดตัง้ป้ายโฆษณาทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในรูปแบบดิจิตอล และ
ภาพนิ่ง เช่น จอภาพแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ติดตัง้ตามอาคาร และจดุที่น่าดงึดดูต่างๆ ป้ายโฆษณาที่แสดงภาพนิ่ง และภาพพลิก
สลับที่ตัง้อยู่ริมถนนสายหลัก ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่  รวมถึงริมทางด่วน สื่อป้ายโฆษณา
ภาพเคลือ่นไหวที่สามารถเสนอภาพได้ 3 ภาพใน 1 ป้าย (Trivision) บริเวณเสาตอม่อของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และติดตัง้
บริเวณตอม่อของสะพานข้ามแยกสาํคญัๆ ทัว่กรุงเทพฯ เป็นต้น  
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แนวโน้มธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  

จากสภาพสงัคมในปัจจบุนัผู้บริโภคต้องใช้เวลานอกบ้านเฉลีย่ไม่ต่ํากว่า 10 ชัว่โมงต่อวันในวันทํางานและไม่ต่ํากว่า 7 ชั่วโมง
ในวันหยุด และใช้เวลาเดินทางนอกบ้านเกือบ  120 นาที (2 ชั่วโมง) ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึน้จาก  5 ปีก่อนที่ใช้เวลาเพียง
ประมาณ 75 นาที ต่อวนั ในการเดินทาง ทําให้การใช้สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  สามารถสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคได้ใน
ปริมาณเพิ่มขึน้ การใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านของผู้ คนในการทํากิจกรรมต่างๆ จึงเป็นโอกาสแห่งการเติบโตที่สําคัญของ
ธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  ทัง้นีใ้นอนาคตสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  จะให้ความสําคัญในด้านรูปแบบ 
และความสวยงามกบัสถานที่ติดตัง้สือ่โฆษณาเพิ่มขึน้ โดยสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  เป็นสื่อประเภทกระตุ้นความจํา 
(Reminding Advertisement) ที่มีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ให้กับสินค้าที่ลงโฆษณาในระยะยาว และทําให้สื่อ
โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน ทัง้นี ้ผู้ประกอบการจะต้องก้าวลํา้ในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยคุที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
นําเสนอที่มีมูลค่าสงู เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor)  และกระตุ้นให้ผู้ รับชมมีความตัง้ใจรับ
สารมากกว่าปกติ เช่น สื่อโฆษณาจอดิจิตอล การใช้ไฟ LED เสริมในสื่อภาพนิ่ง และการเพิ่มลกูเล่น Mock-up 2D และ 3D 
เสริมเข้าไปในโฆษณาภาพนิ่งเพื่อแสดงจุดเด่นของสินค้า เป็นต้น  โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะให้ความสําคัญ 
ได้แก่ ทําเล การออกแบบ เทคนิคการนําเสนอ คณุภาพของสื่อโฆษณา และการให้บริการหลงัการขาย  เป็นต้น นอกจากการ
คิดค้นพฒันานวตักรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น การโฆษณาผ่านจอ LED การใช้สื่อผสม โดยชูเป็นจุดขายเพื่อให้บริการ
สาํหรับผู้ผลติสนิค้าและบริการ ดงัที่กลา่วมาแล้วนัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสื่อโฆษณาจากป้ายโฆษณา
แบบดัง้เดิมไปเป็นแบบดิจิตอลมากขึน้ เช่น ความหลากหลายของสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตอลที่สามารถเพิ่มลกูเล่น
ต่างๆ  และความสามารถในการสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้ชม รวมถึงการใช้สื่อผสม เช่น หน้าจอโฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหวใน
ระบบสามมิติ ล้วนแล้วแต่เป็นคณุสมบติัที่ดงึดดูให้ผู้คนทัว่ไปให้ความสนใจกบัสือ่โฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตอล ถือได้ว่าเป็น
การสร้างอารมณ์ร่วมที่จะนํามาซึ่งการรับรู้และจดจําในสินค้าและบริการได้มากกว่าการใช้สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดัง้เดิม 
สือ่โฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตอลจะมีความยืดหยุ่นในการขายพืน้ที่โฆษณา โดยผู้ซือ้โฆษณาสามารถเลือกช่องทาง เวลาฉาย
โฆษณา รวมถงึปรับเปลีย่นเนือ้หาโฆษณาให้สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาต่างๆ ได้ นํามาซึ่งความคุ้มค่าในการ
ซือ้พืน้ที่โฆษณา แตกต่างจากการซือ้พืน้ที่สือ่โฆษณากลางแจ้งแบบดัง้เดิม และจากการพัฒนาเทคโนโลยีทัง้ระบบภาพและ
เสยีงของจอ LED ในปัจจบุนั ที่มีความคมชัดเสมือนจริงย่ิงขึน้ กินไฟน้อยลง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ ในขณะที่มี
ราคาถูกลง ผู้ ให้บริการติดตัง้สื่อโฆษณากลางแจ้งจึงนิยมนําเสนอการโฆษณาในรูปแบบจอ LED สําหรับผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ เนื่องจากเป็นตวัเลอืกที่น่าสนใจและคุ้มค่ากว่าการโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาแบบดัง้เดิม  
ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าการติดตัง้สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตอลเป็นที่นิยมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดหลกัในภาค
ต่างๆ ในขณะที่จังหวัดอื่นๆยังคงนิยมใช้สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดัง้เดิมอยู่ อย่างไรก็ตาม การติดตัง้สื่อโฆษณากลางแจ้ง
แบบดิจิตอลมีแนวโน้มที่จะขยายไปในจังหวัดรองมากขึน้ตามแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง ที่จะสามารถขยาย
ฐานผู้ชมโฆษณาที่มีกําลงัซือ้ได้  
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ธุรกิจสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall)  

ข้อมูลโดยสรุปของธุรกิจสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) ของบริษัทฯ  
สื่อโฆษณาของบริษัทฯ จดุเด่น 

สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า 
 รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ใช้เวลาในห้างสรรพสินค้ามากขึน้ 

 สือ่ของบริษัทฯ อยู่ภายในและภายนอกห้างสรรพสินค้าที่มีกําลงัซือ้สงู 
(สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน ดิจิตอลเกตเวย์ เมกาบางนา)  

 
ธุรกิจสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) คือการติดตัง้ป้ายโฆษณาหลากหลายรูปแบบภายในและนอก
ศนูย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า และโมเดิร์นเทรด ตัง้แต่บนพืน้ที่บริเวณทางเดิน บนัไดเลื่อน  ลิฟท์ จอภาพดิจิตอลทัง้ขนาดใหญ่
และขนาดเลก็ ยานพาหนะภายในศนูย์ เป็นต้น  

สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดีกว่าสื่ออื่น โดยสามารถ
กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ณ จุดขาย และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หรือนิตยสาร เป็นต้น ตลอดจนสภาพสงัคมในปัจจบุนัผู้บริโภคใช้เวลาอยู่ภายนอกบ้านเพิ่มขึน้ 

แนวโน้ม ธุรกิจสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า(In-Store / In-Mall)  

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการดําเนินชีวิตประจําวันอันเป็นผลมาจากรูปแบบเมืองที่มีการเปลี่ยนไปตามไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคสงัเกตไุด้จากการเพิ่มขึน้ ของคอนโดมิเนียมในเมือง ดังนัน้จะพบว่า ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เป็น
สถานที่รองจากที่ทํางานหรือโรงเรียน ที่ผู้บริโภคจะไปเพื่อใช้เป็นแหลง่พกัผ่อน นดัพบ และใช้เวลาว่างของผู้บริโภค เนื่องจาก
ศนูย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ร้านอาหารที่มีความหลากหลาย ร้านค้าประเภทต่างๆ ศูนย์ความงาม ร้าน
เสริมสวย ร้านเฟอร์นิเจอร์ ธนาคาร โรงเรียนกวดวิชา และโรงภาพยนตร์  เป็นต้น จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
การขยายสาขาห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ ไปยังพืน้ที่ศักยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ได้สะท้อนให้เห็นว่าสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้ายังมีโอกาสขยายพืน้ที่โฆษณาได้อีกมาก โดยจะเห็นได้ว่า
ผู้ผลิตสินค้าที่มีการวางจําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ ต่างก็ใช้สื่อโฆษณา
ภายในห้างสรรพสนิค้า ทัง้ในรูปแบบป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ ในร้านค้า จอ LCD เป็นต้น โดยมองว่าการจูงใจผู้ซือ้ ณ จุดที่มี
สินค้าของตนเองวางขายย่อมส่งผลในทางจิตวิทยา โดยเป็นการสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งและจะกระตุ้ นให้ผู้ ซือ้
ตัดสินใจซือ้สินค้าได้ในทันทีจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ( In-Store / In-Mall) 
เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ภาวะการแข่งขัน 

 เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการมักกระจาย
งบประมาณในการโฆษณาสนิค้าเข้าไปในสือ่หลายๆ ประเภทเพื่อขยายฐานผู้ รับชมหรือลกูค้าให้กว้างขวางขึน้ เข้าถึงผู้บริโภค
ที่แตกต่างกนั สร้างการรับรู้ในตราสนิค้าและสรรพคณุสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ตอกยํา้และสร้างความภักดีในตราสินค้า 
(Brand Loyalty) โดยในปัจจบุนั นอกจากสือ่ประเภทดัง้เดิม (Conventional Media) เช่น สื่อโฆษณาในโทรทัศน์ สื่อโฆษณา
ในวิทย ุและสือ่โฆษณาสิง่พิมพ์ เป็นต้น แล้ว สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ก็มีความสําคัญมากขึน้ 
การแข่งขนัในอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาทกุวนันี ้จงึเป็นการแข่งขนัที่ต้องแข่งกบัสือ่โฆษณาทกุประเภท  
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จดุเด่นของสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) คือมีอตัราตอบแทนต่อการรับรู้ต่อมูลค่าใช้จ่ายโฆษณาสงู
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ โดยจากการศึกษาของ Outdoor Advertising Association of America 
(OAAA) ซึง่ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และ
ประเทศออสเตรเลีย พบว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถผ่านสายตาผู้ รับชม
จํานวนมากเมื่อเทียบกบัเงินที่เสยีไป เห็นได้จากต้นทนุต่อการแสดงผลพนัครัง้ (CPM) หรือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อให้ผู้ชมหนึ่งพัน
คนได้ยินหรือเห็นสือ่ของโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่ตํ่าที่สดุเมื่อเทียบกบัสือ่ชนิดอื่น  

 

สาํหรับความสามารถในการจดจําสื่อนัน้จากการสํารวจพบว่ากว่าร้อยละ 55 ของกลุ่มสํารวจ สามารถจดจําสื่อได้หลงัจาก
ผ่านไปหนึง่สปัดาห์ สงูกว่าสือ่ประเภทอื่นๆ เช่น สือ่สิง่พิมพ์และสือ่วิทยุ เป็นต้น เนื่องจากสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยนัน้มี
ความได้เปรียบตรงที่เป็นสือ่แบบ Here to Stay หรือเมื่อผู้ โฆษณาเช่าพืน้ที่แล้วสือ่นัน้จะอยู่เป็นระยะเวลานานทําให้คนที่ต้อง
ผ่านจดุเดิมทกุวนัได้เจอสือ่อยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนี ้หากผู้ โฆษณาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ก็จะทําให้การโฆษณามี
ประสทิธิภาพสงูสดุสามารถเพิ่มระยะเวลาในการจดจําสือ่ได้นานขึน้ โดยจากผลสาํรวจ ระยะเวลาในการจดจําสื่อ (Message 
Decay Rate) หรือระยะเวลาที่ผู้ รับชมใช้ในการลืมโฆษณาที่ได้รับชม มีระยะเวลาเพิ่มขึน้จาก 13 วัน เป็น 17 วัน และ เพิ่ม
จาก 6 วัน เป็น 8 วัน เมื่อใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยควบคู่กับสื่อโฆษณาโทรทัศน์และสื่อโฆษณาในอินเตอร์เน็ต
ตามลาํดบั 

อัตราความสามารถในการจดจ าสื่อหลังจากผ่านไปหน่ึง
สัปดาห์ (Retention after one week)  

ระยะเวลาในการจดจ าสื่อโฆษณาเม่ือใช้สื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศัยควบคู่กับสื่อประเภทอ่ืนๆ 

(Message Decay Rate)  

  
ที่มา: Out of Home Advertising Effectiveness and Return of Investment (OAAA)  
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โดยจากการศกึษาของบริษัท เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ได้รับการรับรู้รวม
สงูสดุยงัคงเป็นสือ่ในและนอกรถโดยสารปรับอากาศ ตามด้วยป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณาบริเวณที่พักรอผู้ โดยสาร
ประจําทาง ตามลําดับ โดยสื่อที่ได้รับความสนใจเป็นสื่อหลกัสงูสดุ  (Top of Mind Awareness) คือป้ายโฆษณากลางแจ้ง
ตามด้วยสื่อในและนอกรถโดยสารปรับอากาศ ส่วนสื่ออื่นๆ ที่เป็นที่สนใจเช่นกันได้แก่จอแอลอีดีขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณา
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โฆษณาบริเวณภายนอกขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส และสือ่โฆษณา Fonebooth 

อัตราการรับรู้สื่อประเภทต่างๆ (Media Awareness) 

 
ที่มา: บริษัท เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 

จดุเด่นอีกอย่างของสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัคือสามารถกําหนดโฆษณาไปที่เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ แม้คน
มกัคิดว่าจดุเด่นของโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัคือมุ่งเน้นฐานผู้ชมจํานวนมาก แต่ข้อดีอีกอย่างของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั คือ สามารถเลอืกที่ตัง้และรูปแบบให้เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ   ช่วงอายุ  รายได้ เชือ้ชาติ พฤติกรรมความชอบ 
ตามความต้องการของผู้ โฆษณา เช่น การวางโฆษณาในเขต สีลม เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายคนทํางาน ผู้มีรายได้สงู และ
ชาวต่างชาติที่อาศยัในประเทศไทย หรือการวางโฆษณาบนทางด่วนเพื่อเจาะตลาดผู้มีรถยนต์สว่นตวั เป็นต้น  

ด้วยเหตนุี ้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัจงึได้รับความนิยมมากขึน้ ทําให้มีผู้ประกอบการทัง้รายเล็ก กลาง และใหญ่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องสง่ผลให้มีอปุทานสว่นเกิน (Over Supply) เป็นจํานวนมาก  อย่างไรก็ดี การลงทุนในการเช่าพืน้ที่ สิ่งปลกูสร้าง 
และเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการมีมูลค่าสงูมาก ประกอบกับขัน้ตอนการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขายที่ซับซ้อน  ทําให้
ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีประสทิธิภาพในการดําเนินงานไม่สามารถที่จะแข่งขนัในธุรกิจได้ 
ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง จะต้องมีพืน้ที่สื่อโฆษณาที่มีความ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และมีพืน้ที่ตอบโจทย์สินค้าที่ต้องการเจาะจงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
ซึง่สง่ผลให้สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากกว่าการใช้สื่อเพียงชนิดเดียว (Stand Alone) ซึ่งไม่ตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลีย่นไปเมื่อเทียบกบัสือ่แบบเครือข่ายผสมผสาน ดังนัน้ กระแสของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาแบบผสมผสานจึง
ได้รับการตอบรับที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้การคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในการนําเสนอและบริการเพื่อพัฒนารูปแบบการนําเสนอสื่อโฆษณาให้
น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี รวมทัง้การสร้างสรรค์รูปแบบสื่อโฆษณาใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยสร้างความ
โดดเด่นให้แก่สนิค้า ช่วยส่งเสริมภาพพจน์สินค้าให้มีความทันสมัย และยกระดับภาพลกัษณ์สินค้าได้ บริษัทผู้ ให้บริการสื่อ
โฆษณาที่มีผลติภัณฑ์สือ่รูปแบบใหม่ จงึสามารถดงึดดูเอเจนซ่ีและเจ้าของสนิค้าและบริการได้มาก 
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ในช่วงปี 2554 – 2557 พฤติกรรมการใช้สื่อโฆษณาของสินค้าต่างๆ ถูกนําไปใช้ในหลากหลายประเภทสื่อโฆษณา ด้วย
ประสทิธิภาพของสือ่โฆษณาแต่ละประเภทมีความสามารถในการเข้าถึงและการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ซึ่ง เอ
เจนซ่ีและเจ้าของสนิค้าและบริการมีรูปแบบการเลือกใช้สื่อในการทําการโฆษณาประชาสมัพันธ์แบบผสมผสานเพื่อที่จะส่ง
สารไปยงัผู้บริโภคตามความเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย และ วตัถปุระสงค์ทางการตลาดของแต่ละสินค้าและบริการได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ ซึง่ปัจจบุนัพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลกัษณะที่ทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกัน (Multi-tasking) รวมถึงการเข้า
มามีบทบาทของเทคโนโลยี ทําให้ผู้ บริโภคสามารถเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ บนช่องทางและในเวลาที่ตัวเองต้องการ 
ส่งผลให้รูปแบบการใช้สื่อโฆษณาของสินค้าไม่สามารถใช้เพียงแค่สื่อใดสื่อหนึ่ง จากเดิมเจ้าของสินค้าและผู้ โฆษณามัก
เลอืกใช้สือ่ดัง่เดิม เช่น สือ่โทรทศัน์ และ สือ่หนงัสอืพิมพ์ ได้เปลีย่นและทําการแบ่งงบโฆษณาไปใช้กบัสือ่อื่นๆ เช่น สื่อโฆษณา
นอกบ้าน สือ่ดิจิตอล เป็นต้น ดงันัน้แนวโน้มภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะไม่ใช่เป็นการแข่งขันช่วงชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดจากบริษัทผู้ให้บริการสือ่โฆษณาในประเภท หรือ รูปแบบเดียวหรือใกล้เคียงกันเท่านัน้ แต่เป็นการแข่งขัน
กบับริษัทผู้ให้บริการโฆษณาในทกุประเภท โดยบริษัทผู้ให้บริการสือ่โฆษณาที่มีเครือข่ายและมีรูปแบบการให้บริการที่มีความ
หลากหลายสามารถเข้าถงึทกุกลุม่เป้าหมายและครอบคลมุในทุกพืน้ที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเจ้าของสนิค้าหรือผู้ โฆษณาได้ทุกประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการครองส่วน
แบ่งการตลาดได้มาก 
 

จากการปรับเปลี่ยนการออกอากาศสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยให้เป็นระบบดิจิตอล ทําให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มของสื่อ
โฆษณาโทรทัศน์สูงขึน้เนื่องจากผู้ซือ้สื่อมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ แต่อย่างไรก็ดีโทรทัศน์ น่าจะยังมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
ระดับเดิมเพียงแต่จะมีจํานวนผู้ เล่นในตลาดเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลดีต่อสื่อโฆษณานอกบ้านเนื่องจากการแข่งขันกันเองของผู้
ให้บริการทีวีดิจิตอลมีความจําเป็นที่จะต้องโฆษณาประชาสมัพันธ์ช่องของตัวเองเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบถึง
ผงัรายการระหว่างเดินทางใช้ชีวิตประจําวนัและดงึดดูให้ประชาชนรับชมช่องของตวัเองเมื่อกลบัถึงบ้าน รวมถึงการที่มีจํานวน
ช่องมากขึน้และยังมีการวัดผลที่ไม่แน่นอน ทําให้สื่ออื่นๆ ได้รับความสนใจและกลายเป็นตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์แก่เจ้าของสนิค้าและนักโฆษณาทัง้ด้านประสทิธิภาพและความคุ้มค่าในการลงุทน 
 

จากแนวโน้มของการบริโภคสือ่ที่เปลี่ยนไปและการปรับเปลี่ยนการออกอากาศสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นระบบดิจิตอล
ดงัที่กลา่วมา บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่า เครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ มีความได้เปรียบจากการเป็นเครือข่ายสื่อโฆษณา
ที่มากด้วยนวตักรรมและความหลาหลาย เป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ใช้
เวลาอยู่นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณากลางแจ้งทัง้ในรูปแบบป้ายนิ่ง และรูปแบบ
ดิจิตอล  รวมถึงสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งทําให้ผู้ โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ ทัง้ในเชิงภูมิศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์โดยจาก ผลสาํรวจของบริษัทฯ พบว่าผู้บริโภคพบเห็นสือ่โฆษณาของสนิค้าต่างๆ ผ่านสื่อนอกบ้าน  มีความถ่ี
ในการพบเห็นสงูสามารถจดจําได้ รวมถึงส่งเสริมภาพพจน์ที่ทันสมัย ยกระดับภาพลกัษณ์สินค้า และสร้างความโด่ดเด่นให้
ตราสนิค้าได้เป็นอย่างดี สามารถกระตุ้น ความต้องการของผู้บริโภค ณ จดุขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีจ้ากการที่บริษัทฯ
ลงทุนเพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้านนวัตกรรมสื่อ และขยายรูปแบบสื่อให้มีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้สื่อโฆษณาเพิ่มมากขึน้ ตามวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณา 
 

สาํหรับบริษัทฯ ได้เปรียบคู่แข่งตรงที่มีสือ่โฆษณาที่มีความหลากหลาย ครอบคลมุฐานผู้ชมทุกประเภท และสามารถเกาะติด
ชีวิตประจําวนัของคนเมืองได้อย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อโฆษณาที่ครอบคลมุทุกระบบการเดินทางไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาบนรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ สือ่โฆษณาบนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และจอแอลอีดีที่ตัง้ตามอาคารต่างๆ ที่มีจุดติดตัง้ครอบคลมุ
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พืน้ที่ย่านธุรกิจและแหลง่ชมุชนหนาแน่นในกรุงเทพฯ สือ่โฆษณาบนทางด่วน และบริษัทฯ ยังมีสื่อโฆษณาตามศูนย์การค้าชัน้
นํา เช่น เมกาบางนา สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ และสยามพารากอน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สามารถดงึดดูความสนใจของผู้ชม ซึง่สร้างความแตกต่างระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่ง เช่น จอโฆษณา 90 Degree บริเวณลาน
พาร์ค พารากอน และบริเวณอาคารลานจอดรถสยามเซ็นเตอร์ สื่อโฆษณา 3 มิติ (3D) บนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
และป้ายรายงานสภาพจราจรอจัฉริยะบนทางด่วน เป็นต้น  

 
2.4 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.4.1 การจดัหาสถานที่ติดตัง้สื่อโฆษณา  

ในการจดัพืน้ที่ติดตัง้สือ่ บริษัทฯ มีการดําเนินการดงัต่อไปนี  ้
1) บริษัทฯ ทําการศกึษา สาํรวจ และ วิจัยพืน้ที่ที่มีศักยภาพและเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเอเจนซี่ 

หรือเจ้าของสนิค้าและบริการ โดยมีทีมงานคิดค้นและพัฒนาสื่อของบริษัทฯ พร้อมกับบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทวิจัย
ชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ หรือสถาบันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย เช่น บริ ษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากดั ศนูย์วิจัยเอแบค นวัตกรรม มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ  และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลยัราชภัฎ
สวนดสุติ เป็นต้น ทําการศกึษา สาํรวจ วดัผล รวมถึงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศยั (Out of Home Media) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่ หรือ เจ้าของสินค้าและ
บริการ และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เปลีย่นแปลง และครอบคลมุผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย เช่น  สื่อ
ที่เข้าถึงผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าบีทีเอส การเดินทางบนทางเท้า การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภาพนิ่ง (Static) และดิจิตอล (Digital)  ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการ
เดินทาง หรือสือ่ที่จะเห็นได้ระหว่างการพกัผ่อนจบัจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสนิค้าต่างๆ เป็นต้น 

2) บริษัทฯ นําข้อมูลจากการสํารวจ และ วิจัยที่ได้มาวิเคราะห์และประชุมคณะผู้ บริหารเพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการของสื่อโฆษณาที่จะติดตัง้ในพืน้ที่นัน้ๆ และแผนการตลาด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยคํานึงถึงสาธารณะประโยชน์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนตามนโยบาย
ของบริษัทฯ  

3) บริษัทฯ ทําการสํารวจความคิดเห็นเบือ้งต้นร่วมกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ โดยนําเสนอพืน้ที่สื่อ
โฆษณา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ณ จุดติดตัง้นัน้ๆ เพื่อให้มั่ นใจว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการ และสง่เสริมภาพลกัษณ์แก่เจ้าของสนิค้าและบริการรวมถงึรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ นําข้อคิดเห็น
จากเอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการมาพฒันาสื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อ
สงูสดุ 

4) หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ทําการสํารวจครบทุกส่วนที่เก่ียวข้อง ทางบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อหา
ข้อสรุปเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการติดตัง้สือ่โฆษณาพร้อมทัง้ได้รับอนมุติัเร่ืองแผนการตลาดและความเป็นไปได้
ของโครงการ  
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5) บริษัทฯ ดําเนินการติดต่อประสานงานเช่าพืน้ที่ และ/หรือ เสนอขอเข้าพัฒนาโครงการหรือติดตัง้สื่อโฆษณากับ
เจ้าของพืน้ที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะนําเสนอค่าเช่าพืน้ที่หรือผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่น เช่น การแบ่งรายได้ เป็นต้น ให้แก่เจ้าของพืน้ที่ หรือเจ้าของสมัปทานแล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้ในการจะเข้าทํา
สญัญาเช่าพืน้ที่ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่สญัญารับสิทธิในการใช้พืน้ที่โดยตรง ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ได้
เลง็เห็นถงึศกัยภาพของสือ่โฆษณาเหลา่นัน้ภายหลงัจากที่มีผู้ ได้รับสทิธิไปแล้ว โดยบริษัทฯ มีกระบวนการภายในที่
จะพิจารณา ตรวจสอบและประเมินถงึความเป็นไปได้ตลอดจนผลตอบแทนในการลงทุนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการ
โอนสทิธิ ลงทนุ หรือซือ้กิจการก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใส และการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกําหนดมาตรการต่างๆ สําหรับการดําเนินธุรกิจให้มี
ความเข้มงวด รัดกมุ ตามรายละเอียดที่กลา่วในหวัข้อ 11.2.5 มาตรการในการเข้าทําธุรกรรมที่สําคัญและระเบียบ
อํานาจอนมุติัและดําเนินการ 

6) บริษัทฯ ทําการออกแบบ และกําหนดวสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้างติดตัง้สื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและวิศวกรชัน้
นําของบริษัทฯ  ที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สงูกว่าที่กําหนด
โดยหน่วยงาน หรือผู้ ให้เช่า และบริษัทฯ จะทําการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัประเทศและดําเนินการย่ืนขออนญุาตดําเนินการติดตัง้สือ่โฆษณาต่อหน่วยงานราชการในเขตพืน้ที่นัน้ๆ 

7) หลงัจากได้รับการอนญุาตจากหน่วยงานราชการในเขตพืน้ที่นัน้ๆ แล้ว ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวิศวกรของบริษัท
ฯ เป็นผู้ตรวจสอบและควบคมุทกุขัน้ตอนไม่ให้ผิดพลาดรวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสือ่โฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด 

2.4.2 การผลิตงานโฆษณา 

การผลติงานโฆษณาของสือ่แต่ละประเภทมีลกัษณะดังนี ้
1) สือ่ภาพนิ่ง  

เอเจนซ่ี หรือเจ้าของสินค้าและบริการจะส่งแบบงานโฆษณา (Artwork) มาให้บริษัทฯ  หรือหากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้า
และบริการไม่มีแบบงานโฆษณา ทางหน่วยงาน Graphic Design ซึง่ขึน้กบัฝ่ายปฏิบติัการของบริษัทฯ จะให้บริการออกแบบ
สื่อโฆษณาเพื่อนําเสนอต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปใน
รายละเอียดทัง้หมดร่วมกบัเจ้าของสนิค้า หลงัจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนําเสนอต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของ
สนิค้าและบริการเพื่อพิจารณาอนมุติั ทัง้นี ้วสัดทุี่ใช้ในการผลติสือ่โฆษณาที่บริษัทฯ กําหนดจะมีคุณภาพที่สงูกว่ามาตรฐานที่
ใช้ทั่วไป เพื่อให้คุณภาพงานมีความสวยงาม คมชัด เหมาะแก่ระบบให้แสงสว่าง และมีความแตกต่างทางด้านคุณภาพ
มาตรฐานอย่างเห็นได้ชดั แต่ในขณะเดียวกนัก็คุ้มค่ากบัการลงทนุ ซึง่ผลลพัธ์ที่ผ่านมาสร้างความพึงพอใจให้กับเอเจนซี่ หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก  จากนัน้บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing Suppliers) ที่ผ่านการ
คัดเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงาน ราคา และการส่งมอบงานตามคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด 
ดําเนินการผลติให้ภายใต้การควบคมุคณุภาพของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดใช้เพื่อให้
เกิดความพงึพอใจกบัเอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการสงูสดุ 
2) สือ่มลัติมีเดีย 

เอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการจะเป็นผู้ส่งข้อมูลของงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอลมาให้บริษัทฯ ทัง้นี ้หลงัจากได้รับ
งานโฆษณาแล้ว ทางหน่วยงาน Digital Media ซึง่ขึน้กบัฝ่ายปฎิบติัการของบริษัทฯ จะดําเนินการตัดต่อ และใส่เทคนิคต่างๆ 
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เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์เหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี ้หากเอเจนซี่ หรือ
เจ้าของสนิค้าและบริการนัน้ๆ ไม่มีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล หน่วยงาน Digital Media ของบริษัทฯ สามารถให้บริการ
ออกแบบงานโฆษณาร่วมกบัเอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการตัง้แต่นําเสนอเนือ้เร่ือง (Story Board) แผนการผลิต และ
รายละเอียดงานภาพยนตร์โฆษณา ให้เอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุป
ในรายละเอียดทัง้หมด จากนัน้บริษัทฯ จะทําการผลิตงานออกมาในรูปแบบของกราฟฟิกภาพเคลื่อนไหวให้เป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เมื่อได้ภาพยนตร์โฆษณาที่ สมบูรณ์พร้อมใช้งานกับจอดิจิตอล บริษัทฯ จะดําเนินการนํา
ภาพยนตร์โฆษณาเข้าสูร่ะบบและนําไปออกอากาศตามสือ่โฆษณาตามความต้องการของลกูค้า 
 
2.4.3 การจดัหาอุปกรณ์จอดิจติอล 

บริษัทฯ สั่งซือ้จอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ ผลิต ที่ผ่านการคัดเลือก (Approved 
Vendor List) ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาถึงปัจจัยในการกําหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีที่ใช้
สาํหรับติดตัง้สือ่โฆษณาของบริษัทฯ ดงันี ้ 
1) วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลติต้องเป็นวสัดทุี่มีรูปทรงสวยงาม และคงทนเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับการใช้งานใน

พืน้ที่นัน้ และได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กําหนด 
2) คณุภาพของจอทีวีดิจิตอลเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญมากเนื่องจากคุณภาพของหลอดไฟ และจอทีวีดิจิตอล  

มีหลายระดบัซึง่แตกต่างในการแสดงภาพ ความสว่าง และความคมชดั รวมถึงอายุการใช้งาน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ 
จะเลือกใช้หลอดไฟ และจอทีวีดิจิตอลจากบริษัทผู้ ผลิตชัน้นําซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้
ประสทิธิภาพในการนําเสนอที่สงู และเป็นที่พงึพอใจต่อเอเจนซ่ี หรือเจ้าของสนิค้าและบริการ 

3) ความมั่นคงของตัวแทนจําหน่ายและผู้ ผลิต เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญเนื่องจากปัจจุบันมี ตัวแทน
จําหน่ายและผู้ผลิตหลายร้อยบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตที่มีความมั่นคงทัง้ในด้าน 
ฐานะการเงิน ประวัติการดําเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่า
ตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลติจะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อบริษัทฯ ถึงแม้ว่าตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตเหล่านี ้
จะมีค่าบริการที่สงูกว่าตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตอื่นๆ 

4) การบริการหลงัการขายของตัวแทนจําหน่ายและผู้ ผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญเพื่อให้บริษัทฯ 
มั่นใจในคุณภาพของจอภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัลกูค้าและเอเจนซ่ีว่าคณุภาพอปุกรณ์ที่บริษัทฯ เลอืกใช้มีคณุภาพที่ดีที่สดุ  

สาํหรับผู้ผลติและจําหน่ายจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และโครงสร้างป้ายโฆษณา รายหลกัๆ ได้แก่ บริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จํากัด 
และบริษัท  โฟร์ดิสเพลย์ จํากดั โดยในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดซือ้จอดิจิตอลและโครงสร้างป้าย จากบริษัท โฟร์
ซิสเตมส์ จํากดั และบริษัท  โฟร์ดิสเพลย์ จํากดั โดยมียอดค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 456.6 ล้านบาท ในปี 2556 และ 180.8 ล้าน
บาท ในปี 2557 ตามลําดับ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายที่ผ่านการคัดเลือก ( Approved Vendor List) ของ
บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการให้บริการที่ดี และเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับคุณภาพของจอภาพและการติดตัง้ก็ได้
มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กําหนด 
 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้างตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลติเป็นผู้ รับเหมาออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ติดตัง้และจัดหาซอฟต์แวร์ควบคุมจอ
แอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตามเงื่อนไขตามความต้องการที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดในการรับมอบงานในแต่ละขัน้ตอน 
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2.4.4 การจดัหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย 

สาํหรับระบบควบคมุบริหารสือ่โฆษณามัลติมีเดียในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และป้ายโฆษณาดิจิตอลนัน้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
ผู้ผลติซึ่งผ่านการคดัเลอืกจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ติดตัง้และ
พฒันาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบรูปแบบเฉพาะสาํหรับการควบคมุการแพร่ภาพสือ่ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ 
ซึง่ระบบดังกลา่วสามารถควบคุมจากสว่นกลาง (Central Control) ในการปรับเปลีย่นสญัญาณภาพ ปรับระดบัความสว่าง 
เสยีง เปิด-ปิดสญัญาณได้แบบตัง้โปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยการสง่คําสัง่ควบคมุ
จากสํานกังานของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 
ในส่วนของระบบควบคุมป้ายอัจฉริยะบนทางด่วน  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก
บริษัทฯ (Approved Vendor List) เป็นผู้ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ติดตัง้และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถควบคมุจากสว่นกลาง (Central Control) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมระบบงานดังกล่าวจาก
ศนูย์ควบคมุผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
2.4.5 การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า 

ในการให้บริการลกูค้าทกุครัง้ นอกจากบริษัทฯ จะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลกูค้าเพื่อเป็นหลกัฐานว่าได้ให้บริการตามที่ตก
ลงกนัแล้ว บริษัทฯ ยังมีการทํารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทฯ พร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลกูค้าทุกครัง้ 
เพื่อเป็นการยืนยนัว่าบริษัทฯ ได้ขึน้สือ่โฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลา ในรูปแบบที่ได้ตกลงกนัไว้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งรายงาน
สรุปดงักลา่วให้กบัลกูค้าภายในระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สปัดาห์ นบัจากที่บริษัทฯ ขึน้สือ่โฆษณาเรียบร้อย  ทัง้นี ้ลกูค้าของ
บริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นกลุม่บริษัทเอเจนซ่ีซึ่งมีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน โดยกลุ่มบริษัทเอเจนซี่  จะทําหน้าที่
เป็นตวักลางระหว่างบริษัทฯ กบัเจ้าของสนิค้าและบริการ ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญในการช่วยดูแลให้ลกูค้าของตนที่เป็นเจ้าของ
สนิค้าและบริการทราบว่า บริษัทฯ ได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว นอกจากนี ้สําหรับลกูค้าที่เป็นเจ้าของ
สินค้าและบริการ (Direct Clients) บริษัทฯ ก็จะมีการสื่อสารกับลกูค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความเห็นของลกูค้า
เพื่อให้มัน่ใจว่าลกูค้าพงึพอใจในสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ทําให้ลกูค้ากลบัมาซือ้สือ่โฆษณากบับริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ปกติการที่ลกูค้าของบริษัทฯ สัง่ซือ้สือ่และบริการของบริษัทฯ จะเป็นการสัง่ซือ้สื่อโฆษณาเป็นครัง้ๆ และเป็นระยะเวลาสัน้ๆ 
โดยมีระยะเวลาในการลงสือ่โฆษณาประมาณ 7 – 30 วัน ในส่วนการเก็บเงินค่าบริการกับลกูค้าของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบายการให้สินเชื่อแก่ลกูค้าของบริษัทฯ (Credit Term) ระหว่าง 30 – 90 วัน แต่หากเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้าและบริการ 
บริษัทฯ จะให้สนิเชื่อในระยะเวลาที่สัน้กว่า คือ 30-60 วนั หรือรับชําระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็นลกูค้ารายใหม่
ที่ไม่เคยเป็นลกูค้ากบับริษัทฯ มาก่อน 
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3.      ปัจจยัความเสี่ยง 
 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
3.1.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพืน้ที่   

ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ นัน้ พืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นการเช่าพืน้ที่จาก
ภาครัฐ ในลกัษณะสญัญาสมัปทาน และสญัญาที่เอกชนรายอื่นทํากับภาครัฐ และให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการหาผลประโยชน์
ใดๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสญัญา ตลอดจนสัญญาที่บริษัทฯ ทํากับเอกชนโดยตรง  โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จาก
คู่สญัญา 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 58.8 และร้อยละ 75.4 ของรายได้รวมทัง้หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 
ตามลาํดบั บริษัทฯ มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (“ขสมก.”) ซึ่งเป็นผู้ ให้เช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศที่สร้างรายได้ให้บริษัทฯ สงูสดุที่สดัสว่นร้อยละ 13.6 และร้อยละ 21.4 ของรายได้รวมทัง้หมด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2557  ตามลาํดบั  ซึง่สญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาระยะยาว และจะสิน้สดุลงในกลางปี 2570 (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมของสญัญาในหัวข้อ 4.3 สรุปสญัญาที่สําคัญ) ดังนัน้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
ตามที่ระบุในสญัญาเหล่านัน้ ในกรณีเช่นว่านี ้บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่กับ
คู่สญัญาทางธุรกิจรายใดรายหนึง่ หรือปฏิบติัไม่ตรงตามหน้าที่ เงื่อนไข หรือ ภาระผูกพันตามที่สญัญาดังกล่าวกําหนด  หรือ
ในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิมีสทิธิบอกเลกิสญัญาหากการให้เช่า/ให้สิทธิมีผลกระทบต่อการดําเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ ให้
เช่า/ผู้ให้สทิธิ หรือผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่ ง
เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต และฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีทําผิดสญัญาข้อหนึง่ข้อใดในสว่นที่เป็นสาระสําคัญ จนเป็นเหตุให้เกิดผล
กระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามาเป็น
เวลานาน จงึมัน่ใจได้ว่าสญัญาต่างๆ ที่ทํากับคู่สญัญาได้ผ่านการไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน และมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไข เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงัที่กลา่วมาข้างต้นขึน้ 
ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้นําการให้บริการสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยมีพืน้ที่ให้บริการครอบคลมุ
ทุกพืน้ที่ ตัง้แต่สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายใน
ห้างสรรพสินค้า (In-Store/ In-Mall) ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ของไทย รวมทัง้มีสื่อโฆษณาหลากหลาย
รูปแบบ เช่น สือ่โฆษณาภาพนิ่ง สือ่โฆษณารูปแบบ Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) และสือ่โฆษณาดิจิตอล เป็นต้น อีก
ทัง้บริษัทฯ ไม่มีสญัญาใดสญัญาหนึง่สร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์และนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้บริการครอบคลมุสื่อโฆษณาที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ต้องการ
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ
บริการภายหลงัการขาย (After Sale Service) เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพสงูสดุของอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นที่ยอมรับจากลกูค้าและคู่สญัญาทางธุรกิจ ซึง่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสินค้าและบริการได้เป็น
อย่างดี อีกทัง้บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการพฒันาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาเป็นที่
น่าสนใจ เช่น การลงทนุในการติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้เส้นทางบนทางด่วนซึ่งเป็นการสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการบนทางด่วน ซึง่ผู้ใช้บริการทางด่วนมีความพงึพอใจมากต่อการให้บริการของป้ายรายงานสภาพจราจร
อจัฉริยะ (อ้างอิงข้อมลูจากศนูย์วิจยัเอแบคนวตักรรม มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ) เป็นต้น นอกจากนีเ้งื่อนไขในสญัญาส่วนใหญ่
จะให้สทิธิการต่อสญัญาของบริษัทฯ เป็นอนัดบัแรก (First Right) ดังนัน้ ด้วยเหตุผลทัง้หมดที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงสามารถ
ต่อสญัญาที่สาํคญัทกุสญัญามาได้โดยตลอด พร้อมทัง้ยงัสามารถขยายอายุสญัญาได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อพิสจูน์ให้เห็นว่า บริษัทฯ 
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ได้รับความไว้วางใจจากคู่สญัญาทางธุรกิจเสมอมา เช่น ในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้ต่อสญัญากับ ขสมก. ไปถึงปี 2570 และได้ต่อ
สญัญาป้ายโฆษณา Gateway Billboard กบั การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไปถงึปี 2562 เป็นต้น 
 
3.1.2 ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่า/รับสิทธิดําเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพืน้ที่
สือ่โฆษณา/เจ้าของสทิธิการเช่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเครือข่ายการให้บริการสื่อโฆษณาที่มั่นคง เป็นระยะเวลานาน และป้องกัน
คู่แข่งเข้ามาแย่งพืน้ที่โฆษณาของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า/รับสิทธิ
ดําเนินงานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ จะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุของสญัญา ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถทํารายได้จากสื่อ
โฆษณาได้ตามแผนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานทัง้สิน้จํานวน 4,290 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ภาระผกูพนัหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ สญัญาเช่าดําเนินงานสือ่โฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ ที่บริษัทฯ ทําสญัญาระยะยาวกับ ขสมก.  จํานวน 2,141 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.9 ของ
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสัญญาดังกล่าวจะสิน้สดุในกลางปี 2570 ซึ่งหากรายได้จากสื่อ
โฆษณาบนรถโดยสารปรับอากาศลดลงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี การทําสญัญาระยะยาวกับคู่สญัญา การชําระค่าเช่าล่วงหน้า ตลอดจนการมีภาระผูกพันดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินธุรกิจปกติสาํหรับการให้บริการสือ่โฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน  นอกจากนีก้ารทําสญัญาระยะยาวกับคู่สญัญาจะส่งผล
ดีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนและป้องกันคู่แข่งเข้ามาแย่งสิทธิในการเช่าเนือ้ที่โฆษณา
ภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของ ขสมก. ทัง้นี ้ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศจะยังคงเป็นระบบการเดินทางหลกัเพื่อใช้เชื่อมต่อพืน้ที่รอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และ
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น ที่ใช้ในกรุงเทพฯ ชัน้ใน และด้วยคุณสมบัติของรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่ เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายบนเส้นทางหลกัครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศจะยังเป็นที่สนใจของลกูค้า  ทัง้นี  ้สามารถดูรายละเอียดภาระผูกพันของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หวัข้อ  29. ภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้  
 
3.1.3 ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากสื่อโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทฯ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้   

นอกจากภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วในข้อ 3.1.2 ข้างต้น ในช่วงปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ 
ยังได้มีการลงทุนสร้างสื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลจํานวนมาก ซึ่งหากสื่อโฆษณาดังกล่าว ไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ หรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน หรือมีเหตุการณ์ใดๆ มา
กระทบจนเป็นสาเหตใุห้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือจากการ
ด้อยค่าในสนิทรัพย์ดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯได้ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่าสินทรัพย์ของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล ประเภทอุปกรณ์โฆษณาและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และงานระหว่างก่อสร้าง รวมของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล เท่ากับ 943.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 39.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี สื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วย หลอดจอภาพแอลอีดีและโครงสร้างสําหรับติดตัง้ ซึ่งมีลักษณะที่สามารถถอดประกอบและสามารถปรับเปลี่ยน
ขนาดเพื่อนําไปติดตัง้ในจดุใหม่ได้ โดยหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ต้องหยดุให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลหรือมีความ
จําเป็นที่จะต้องรือ้ถอนป้ายโฆษณดังกล่าวในบางพืน้ที่ บริษัทฯ สามารถถอดหลอดจอภาพแอลอีดีเพื่อนําไปติดตัง้ในสถานที่อื่น
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และหารายได้จากการขายสื่อโฆษณาให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ใหม่เพียงเล็กน้อยในระดับที่ไม่มี
นยัสาํคญั หรือนําหลอดจอภาพดงักลา่ว ไปทดแทนหลอดจอภาพที่เสยีของจอภาพดิจิตอลของบริษัทฯ ได้ 
 
3.1.4 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบริษัทเอเจนซ่ีรายใหญ่  

ในธุรกิจสือ่โฆษณาโดยทัว่ไปสว่นใหญ่เอเจนซ่ีจะทําหน้าที่ติดต่อกับบริษัทผู้ขายสื่อโฆษณาโดยตรง เนื่องจากเจ้าของสินค้าและ
บริการจะใช้เอเจนซี่ในการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ การกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา และตัดสินใจ
เลอืกใช้สือ่โฆษณาประเภทต่างๆ โดยเอเจนซี่จะไม่ทําสญัญาระยะยาวกับบริษัทผู้ขายสื่อโฆษณา แต่จะพิจารณาแผนการใช้
สือ่โฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของสนิค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะสม ณ ขณะนัน้ ดังนัน้
เอเจนซีจ่งึมีสว่นสาํคญัในธุรกิจสือ่โฆษณา ทัง้นี ้กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกัคือ 1) กลุ่มลกูค้าเอเจนซ่ี 
และ 2) กลุม่ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากลกูค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซ่ีและจากลกูค้าที่เป็น
เจ้าของสนิค้าและบริการ ประมาณร้อยละ 70.6 และร้อยละ 27.7  ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ในปี 2557 ตามลําดับ 
โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการสือ่โฆษณาผ่านทางเอเจนซ่ีจากเอเจนซ่ี 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  ในสดัสว่นร้อยละ 57.1 และร้อยละ 59.3 ของรายได้รวมทัง้หมด ตามลําดับ โดยไม่มีการพึ่งพิงเอเจน
ซี่รายใดคิดเป็นสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมทัง้หมด  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซี่ไม่แนะนํา
ให้เจ้าของสนิค้าและบริการใช้เครือข่ายสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนยัสาํคญั  
จากการที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญในด้านนวัตกรรม ( Innovation) ในการพัฒนาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาเป็นที่
น่าสนใจ โดยการนําเสนอสื่อโฆษณาที่นอกเหนือขอบเขตแนวความคิดของ ครีเอทีฟ ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive) 
และผู้วางแผนงานโฆษณาของเอเจนซี่ หรือเจ้าของสนิค้าและบริการ ทําให้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
และได้สร้างความเชื่อมัน่ไว้วางใจให้กบัเจ้าของสนิค้าและบริการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการที่เครือข่ายสื่อโฆษณา
ของบริษัทฯ ครอบคลุมพืน้ที่โฆษณาที่หลากหลายอาทิ สื่อโฆษณาในและนอกรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาใน
สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ป้ายโฆษณาบนทางด่วน สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบพืน้ที่ใช้สอยสาธารณะ (Street Furniture) สื่อ
โฆษณาในและนอกห้างสรรพสนิค้า และป้ายโฆษณาขนาดเลก็และใหญ่ตามจดุที่มีผู้ รับชมจํานวนมากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ซึง่ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของสนิค้าและบริการที่มีความต้องการใช้งบโฆษณาเพื่อครอบคลมุทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย 
รวมทัง้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้ รับชมสื่อเป้าหมาย และการพบเห็นได้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถตอบสนอง
ลกูค้าผู้ ซือ้สื่อโฆษณาในด้านของความคุ้มค่าและความมีประสิทธิผลของการใช้งบโฆษณา บริษัทฯ จึงเชื่อว่า เครือข่ายและ
ช่องทางโฆษณาของบริษัทฯ ที่ได้รับการพฒันาและเติบโตอย่างต่อเนื่องจะคงได้รับความนิยมจากผู้ลงสือ่โฆษณาต่อไป  
นอกจากนี ้บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่า สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้จากความสมัพันธ์อันดีกับเอเจนซ่ี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการพฒันาสือ่โฆษณาร่วมกบัเอเจนซี่ต่างๆ อีกทัง้การออกแบบและการบริการของบริษัทฯ ยังเป็นที่ยอมรับจากเอเจนซ่ี และ
ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าว่าได้คุณภาพมาตรฐานที่สงูเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมงาน ระบบบริหาร
จดัการ รวมทัง้อปุกรณ์เฉพาะ เพื่อดแูลรักษาในการป้องกันความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นําเสนอ ทุกวัน ตลอด 
24 ชัว่โมง โดยมีมาตรฐานสงูสดุ โดยบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมี
การตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณาจากทีมช่างผู้ ชํานาญและมากประสบการณ์ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้ลกูค้าว่าสื่อโฆษณาของ
ลกูค้าที่เช่าพืน้ที่สือ่โฆษณาจากบริษัทฯ จะอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา พร้อมทัง้บริษัทฯ มีฝ่ายลกูค้าสมัพันธ์ที่ทําหน้าที่ดูแลลกูค้า
รวมถงึมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์กับลกูค้า อนัเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดขึน้อีกทางหนึ่ง 
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง 

ธุรกิจสือ่โฆษณามีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัอตุสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยหากเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมอยู่ในภาวะที่ดี งบประมาณการใช้สือ่โฆษณาของเจ้าของสนิค้าและบริการจะอยู่ในระดบัสงู ตามการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะสง่ผลให้รายได้ของผู้ให้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึน้เป็นลาํดบั ในทางกลบักนั หากเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วง
ภาวะชะลอตวัหรือหดตวั หรือมีเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งสง่ผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมัน่หรือ
กําลงัซือ้ของผู้บริโภค อาจทําให้เจ้าของสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณการทําสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ในสื่อโฆษณาต่างๆ 
ซึง่อาจส่งผลให้ยอดใช้จ่ายโฆษณาลดลง  อย่างไรก็ดีจดุเด่นของสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) มีต้นทุน
อยู่ในระดบัตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัสือ่โฆษณาประเภทอื่นๆ แต่สร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษา
ของ Outdoor Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศกึษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสือ่ภายนอกที่อยู่อาศัยใน
ประเทศอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และประเทศออสเตรเลยี พบว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยมีผลตอบแทนต่อการลงทนุ 
(ROI) ที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกบัสือ่สิง่พิมพ์ และสือ่โทรทัศน์ ดงันัน้แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลกูค้าเจ้าของสนิค้าและ
บริการยงัคงใช้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ต้นทนุในการใช้สือ่ตํ่ากว่าสือ่โฆษณาประเภทอื่นเช่น โทรทัศน์ หรือหนงัสอืพิมพ์เป็นต้น  
 
3.1.6 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารและบุคลากร 

ธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาของบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริการซึ่งต้องพึ่งพิงบุคลากรในการติดต่อ สร้างสรรค์ผลงาน และนําเสนอ
ผลติภัณฑ์ ให้แก่เอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการโดยตรง ดังนัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่าย
ปฏิบติัการที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญ มีความสาํคญัในการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการใช้พืน้ที่
โฆษณา และการสร้างสรรค์รูปแบบของสื่อโฆษณาเพื่อนําเสนอต่อกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
เจ้าของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมต่อความสําเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่
สามารถรักษาผู้บริหารและบคุลากรที่มีความรู้ความชํานาญไว้ได้ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากร
เติบโตไปพร้อมกับความสําเร็จของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้แบ่งลกัษณะการทํางานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรภายในทีมจะ
สามารถทํางานทดแทนกนัได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนบริหารจดัการของบริษัทฯ ซึง่เป็นการลดความเสีย่งด้านการพึ่งพิงตัวบุคคลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
ในระดบัหนึง่  สาํหรับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทําให้มีความผูกพันต่อบริษัท
ฯ ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชน (Initial Public Offering) บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 23,400,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนในลกัษณะโครงการจํานวน 40 ,000,000 หุ้น ให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทํางานของ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานดงักลา่ว และเพื่อให้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ  
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3.1.7 ความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้จากภัยธรรมชาติ หรือจากการ
กระท าของบุคคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อข้อกฎหมายควบคมุป้ายโฆษณาโดยมีทีมงานติดตามการปรับปรุงข้อกฏหมายอย่างต่อเนื่อง และ
ดําเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาทกุป้ายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดกฎหมายต่างๆ ที่จะ
มีขึน้ในอนาคต มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับป้ายโฆษณาทัง้ในด้านข้อกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมป้ายโฆษณา และ
อบุติัเหตทุี่อาจเกิดขึน้จากภัยธรรมชาติ หรือจากการกระทําของบุคคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการ
ออกแบบ และก่อสร้างในการติดตัง้ป้ายโฆษณาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สงูกว่าที่กําหนดโดยหน่วยงาน หรือผู้ ให้เช่าต่างๆ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ รับเหมาชัน้นําที่มีผลงานระดับประเทศ ดําเนินการออกแบบ และติดตัง้
เพื่อให้ได้งานที่มีคณุภาพ ที่ผ่านมาป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนีคู้่สญัญาให้เช่าพืน้ที่ในการติดตัง้
ป้ายโฆษณาของบริษัทฯ มีมาตรฐานในการกําหนด และตรวจรับที่สงูรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทุกปี อาทิเช่น 
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิจิตอลเกตเวย์ แอ้ท เซ็นเตอร์พอยท์สยาม อาคารไซเบอร์
เวิร์ล อาคารอินเตอร์เชนจ์ และอาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้ทําประกันภัยที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สิน และ
บคุคลภายนอกอีกด้วย โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่เกิดจากการดําเนินการขดักบักฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ
ดงักลา่ว  
 
3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 
3.2.1 ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50  

บริษัทฯ มีกลุม่นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 51.0 ของทุนที่จดทะเบียนและจําหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ทําให้หากผู้ ถือหุ้นกลุม่ดงักลา่วรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสามารถควบคุมเสียงข้าง
มากในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและ
ตรวจสอบเร่ืองที่กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
โดยบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกําหนดขอบเขตในการดําเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบ
อํานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชดัเจนและโปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการ
อนุมัติรายการนัน้ๆ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส น อกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการแต่งตัง้
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 9 คน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ 
และพิจารณาอนมุติัรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการ
ของบริษัทฯ มีการถ่วงดลุอํานาจ โปร่งใสและมีการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 
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4.      ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลกัประเภท ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 1,453.7   ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของสินทรัพย์รวม  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

รายการ ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สว่นปรับปรุงอาคารเช่า เจ้าของ 11.2 -ไม่มี- 

2. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 16.3 -ไม่มี- 
3. ยานพาหนะ/1 เจ้าของ 6.8 ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน/1 

4. อุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง/1 เจ้าของ 965.1 ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน/1 
5. งานระหว่างก่อสร้าง/2 เจ้าของ 163.2 -ไม่มี- 
6. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เจ้าของ 4.2 -ไม่มี- 

7. สทิธิการเช่า/3 เจ้าของ 109.5 -ไม่มี- 
8. สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการซือ้ 3 บริษัทย่อย เจ้าของ 177.4 -ไม่มี- 

รวม  1,453.7                   
/1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี

มลูคา่สุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 156 ล้านบาท   
/2 งานระหวา่งกอ่สร้าง ส่วนใหญ่เป็นการกอ่สร้างส่ือโฆษณาใหม่ๆ  ของบริษัทฯ เช่น ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ส่ือโฆษณาดิจิตอลในจุดสําคญัๆ ใน
กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ เป็นต้น 

/3 สิทธิการเช่าดงักล่าว เป็นสิทธิการเช่าของบริษัทฯ ในการจัดหาตู้โทรศพัท์สาธารณะรูปแบบใหมใ่ห้แกบ่ริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (เดิมคือ บริษัท ทศท คอร์
ปอเรชั่น จํากดั) เพ่ือรับสิทธิในการทําธุรกิจโฆษณา  โดยรายละเอียดดงักล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 หมายเหตขุ้อ 15 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 

4.2 เคร่ืองหมายบริการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินการจดเคร่ืองหมายบริการ “แพลน บี มีเดีย” จํานวน 1 เคร่ืองหมาย 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  
 
4.3 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพืน้ที่และผลติสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดย
กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญา ใน 2 รูปแบบ คือ  
(1) เช่า/รับสทิธิบริหารจดัการพืน้ที่โฆษณาโดยตรงจากเจ้าของพืน้ที่/เจ้าของสทิธิ หรือ 

(2) เช่า/รับสิทธิบริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาโดยอ้อม : รับโอนสิทธิการเช่าพืน้ที่/รับโอนสิทธิการบริหารจัดการพืน้ที่
โฆษณาจากผู้ได้รับสทิธิเช่า/บริหารจดัการพืน้ที่โฆษณาจากเจ้าของพืน้ที่/เจ้าของสทิธิอีกทอดหนึง่  
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โดยสญัญาที่สาํคญัสามารถสรุปตามประเภทสือ่โฆษณาได้ ดงันี ้
 
4.3.1 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 
สญัญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศกบัองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ  
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้สทิธิ: องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัทฯ 
ลักษณะของสัญญา ผู้ ให้เช่าให้บริษัทฯ เช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับ

อากาศของผู้ ให้เช่า รวมทัง้ผู้ ให้สิทธิให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการร่วมลงทุน และให้บริการ
ข่าวสารและบนัเทิง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะการติดตัง้จอภาพ  พร้อมระบบควบคุมการ
ออกอากาศ รวมถงึระบบประมวลและฉายสญัญาณภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและ
ความบนัเทิงภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศ ตามจํานวนที่ตกลงกัน จํานวน 
1,500 คนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายเดือน 
และสว่นแบ่งรายได้ ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถงึ 30 มิถนุายน 2570  
หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับการติดตัง้และซ่อมบํารุงป้าย
โฆษณา รวมถงึภาษีป้ายโฆษณา ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดเก่ียวกับป้ายโฆษณา โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการติดตัง้และซ่อมบํารุง ณ สถานที่ที่ผู้ ให้เช่ากําหนด และในเวลาที่ไม่
กระทบต่อเวลาเดินรถของผู้ให้เช่า  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัทฯ ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ตามสญัญาฉบับนี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กระทําการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญานีโ้ดยทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือของคู่สญัญา  
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สญัญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารปรับอากาศกบัผู้ประกอบการเอกชน 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า: ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารปรับอากาศเอกชน 

ผู้ เช่า: บริษัทฯ 

ลักษณะของสัญญา ผู้ ให้เช่าให้บริษัทฯ เช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับ
อากาศของผู้ ให้เช่า ติดตัง้จอ LCD พร้อมระบบควบคุมการออกอากาศ รวมถึงระบบ
ประมวลและฉายสญัญาณภาพและเสียงภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศ 
ตามจํานวนที่ตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญา 

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่าจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายเดือนตาม
ระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หากทางผู้ให้เช่ามีการขยายเส้นทางหรือเพิ่มจํานวนรถโดยสารในเส้นทางเดิม ผู้ ให้เช่า
ตกลงให้สทิธิการเช่าแก่ผู้ เช่า โดยมีอตัราไม่ต่ํากว่าค่าเช่าที่กําหนดในสญัญา 

ระยะเวลาการให้บริการ ประมาณ 3 – 10 ปี  

หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากกรณีที่ข้อความ หรือภาพบนแผ่น
ป้ายโฆษณาก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบุคคลอื่น หรือได้รับการ
ร้องเรียนจากบคุคลอื่นว่าก่อให้เกิดความเสยีหาย และจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการติดตัง้และซ่อมบํารุงป้ายโฆษณา โดยบริษัทฯ จะดําเนินการติดตัง้และ
ซ่อมบํารุง ณ สถานที่ที่ผู้ ให้เช่ากําหนด และในเวลาที่ไม่กระทบต่อเวลาเดินรถของผู้ ให้เช่า  

นอกจากนี ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทฯ มีหน้าที่ถอดวสัดโุฆษณา และจอ LCD ที่ติดตัง้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัทฯ ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ตามสญัญาฉบับนี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กระทําการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญานีโ้ดยทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือของคู่สญัญา  
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สญัญาเช่าสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

คู่สัญญา ผู้ให้สิทธิ: ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  

ผู้ รับสทิธิ: บริษัทฯ 

ลักษณะของสัญญา ให้สทิธิบริษัทฯ ในการ จดัหา ติดตัง้ และบริหารจดัการสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์
ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT)  

อัตราค่าตอบแทน ผู้ รับสทิธิจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ให้สิทธิในรูปแบบค่าให้สิทธิล่วงหน้าและส่วนแบ่งรายได้
จากการขายสือ่โฆษณาที่ได้รับตามสญัญา ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ ประมาณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First Refusal) หากบริษัทฯ 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป 

หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

ผู้ได้รับสทิธิมีหน้าที่ดําเนินการจดัหา ติดตัง้ ดําเนินการตลาด การขายและบริหารจัดการสื่อ
โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT) ให้กับผู้ รับสิทธิ และ
มีหน้าที่จัดหาและติดตัง้จอ และระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ให้สิทธิ โดยติดตัง้ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ผู้ รับสิทธิจะต้องรือ้ถอนจอและระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ปรับปรุงสง่คืนสภาพพืน้ที่ภายในระยะเวลาที่ตกลงกนั  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ได้รับสทิธิจะไม่โอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาฉบับนี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิด
สญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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4.3.2 สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 

สญัญาเช่าสือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Static) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการภาครัฐ และผู้ประกอบการเอกชน  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัทฯ, เวอริซายน์, เอ็มเอสดี และแอด คซูีน 

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิตกลงให้ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิเช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์ หรือ
ให้สทิธิ ก่อสร้างดแูลบํารุงรักษา หรือหาผลประโยชน์จากป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และ/หรือค่า
เช่ารายเดือนหรือรายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ระยะเวลาการให้บริการ ตัง้แต่ 2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัทฯ 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป 

หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

 ย่ืนแบบขออนุญาตปลกูสร้างป้ายต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และก่อสร้าง
ป้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 ต้องทําการติดตัง้ป้ายโฆษณาให้ได้ตามมาตรฐานแข็งแรงปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายแก่
คนทัว่ไป และหากมีความเสียหายอย่างใดๆ เกิดขึน้เนื่องจากป้ายโฆษณาที่ติดตัง้ตาม
สญัญานี ้ผู้ เช่าจะต้องรับผิดชอบทําประกันภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่าหรือบุคคลที่ 3 โดยให้มีผลคุ้ มครอง
ตลอดระยะเวลาการเช่า 

 รับผิดชอบภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าภาษีอากร และภาษีใดๆ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกบัที่ดิน และป้ายโฆษณาประสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่านี ้  

 ในกรณีที่ผู้ เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ ให้เช่าสัง่ให้รือ้ถอนป้าย เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ เช่ามีหน้าที่รือ้ถอนโครงสร้างป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ พร้อม
อปุกรณ์ หรือสิง่อื่นใดของผู้ เช่าออกจากพืน้ที่เช่า พร้อมสง่มอบพืน้ที่ติดตัง้ป้ายให้แก่ผู้ ให้
เช่าภายในระยะเวลาที่กําหนดในสภาพเรียบร้อย ปราศจากการชํารุดบกพร่อง และรอน
สทิธิ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

 อย่างไรก็ดี สําหรับบางสญัญา ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผู้ เช่าได้ก่อสร้างหรือจัดทําขึน้ในพืน้ที่
ตามสญัญาทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่าทนัทีเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้ เช่ามี
สทิธิใช้สอยดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์นัน้เองตลอดระยะเวลา
เช่า 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิจะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิด
สญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้
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สิทธิ หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิพิจารณาเห็นว่า การให้เช่า/ให้สิทธิดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การดําเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ โดยผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิจะแจ้งล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญา  
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สญัญาเช่าสือ่โฆษณาดิจิตอล (Digital) 
คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการเอกชน  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัทฯ  

ลักษณะของสัญญา เช่าพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภาพ /ให้สิทธิในการบริหารหรือร่วมบริหารจัดการพืน้ที่
โฆษณา รวมถึงเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย หรือทําการตลาดเก่ียวกับ
สนิค้าหรือบริการในเชิงธุรกิจใช้สือ่โฆษณามัลติมีเดียในรูปแบบดิจิตอล  

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้จากการ
ขายสือ่โฆษณาที่ได้รับตามสญัญา หรือค่าเช่ารายเดือนตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ ตัง้แต่ 2 – 15 ปี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัทฯ 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป   

หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

 รับผิดชอบค่าภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  

 ไม่โฆษณาภาพ/ข้อความอันเป็นสินค้าของคู่แข่งทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า และต้องนํา
ตวัอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาก่อนลงล่วงหน้าทุก
ครัง้ 

 รับผิดชอบทําประกนัภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดมี
ขึน้ต่อทรัพย์สนิของผู้ให้เช่าหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและติดตัง้จอ เมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้
เช่าจะรือ้ถอนจอและโครงสร้างต่างๆ และขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้ เช่าออก
จากสถานที่เช่า และจะสง่มอบสถานที่เช่าคืนแก่ผู้ เช่าภายในระยะเวลาที่กําหนด ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

การโอนสิทธิประโยชน์ตาม
สัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้ อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิด
สญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้
สทิธิ โดยผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิจะแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในสญัญา 
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4.3.3 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store/ In-Mall) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัทฯ 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิเช่าพืน้ที่หรือสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้า 
เพื่อพฒันาสือ่โฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ หรือสง่เสริมการขาย 

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลาในการขายสื่อ
โฆษณา หรือค่าเช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการให้บริการ 3 - 6 ปี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First Refusal) หากบริษัทฯ 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป    

หน้าท่ีและภาระผูกพัน 
ของบริษัทฯ 

 รับผิดชอบค่าภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  

 ไม่โฆษณาภาพ/ข้อความอันเป็นสินค้าของคู่แข่งทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า และต้องนํา
ตัวอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาก่อนลงล่วงหน้าทุก
ครัง้ 

 รับผิดชอบทําประกันภัยตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดมี
ขึน้ต่อทรัพย์สนิของผู้ให้เช่าหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

 ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืน
แก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้ อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา หรือ
โดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่กระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิด
สญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงกันเลิก
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ  2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสญัญาเช่าดําเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับการเช่าอาคารและเช่าพืน้ที่โฆษณาที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีจํานวนเงินขัน้ต่ํา ที่ต้องจ่ายรวม 4,290 ล้านบาทและ 3,322 
ล้านบาท ตามลาํดบั 
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4.4 สัญญากู้ยืมเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการเข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ จํานวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
 
4.4.1 ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 

 
คู่สัญญา ผู้กู้ : บริษัทฯ                        

ผู้ให้กู้  : ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 

จ านวนเงนิสินเชื่อ วงเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวนรวม 83 ล้านบาท  

ระยะเวลาเงนิกู้และ
วันครบก าหนดการ
ช าระคืนเงนิกู้  

ผู้กู้จะต้องชําระหนีท้ัง้หมดตามสญัญาให้แก่ให้กู้ภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการเบิก
เงินกู้ครัง้แรก ทัง้นี ้สญัญาดงักลา่วจะครบกําหนดการชําระคืนเงินกู้ในปี 2560 

ดอกเบีย้และการ
ช าระคืน 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ต่อปี และชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่
ตกลงกนัไว้ในสญัญา 

การช าระล่วงหน้า หากผู้กู้มีการชําระคืนเงินกู้ระยะยาว (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงวันครบกําหนด ผู้กู้ตกลง
จะชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ก่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกู้ ที่ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญา  

หลักประกัน (1) การคํา้ประกนัของคณุปรินทร์ 
(2) การคํา้ประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของคุณปรินทร์ 

ข้อตกลงอื่น -ไม่ม-ี 
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4.4.2 ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 
 

คู่สัญญา ผู้กู้ : บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้  : ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 

จ านวนเงนิสินเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 6 ล้านบาท  
(2) วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 220 ล้านบาท และ 
(3) วงเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,199  ล้านบาท  
รวมเป็นวงเงินกู้ ยืมทัง้หมดจากผู้ให้กู้  จํานวน 1,425 ล้านบาท  

ระยะเวลาเงนิกู้และ
วันครบก าหนดการ
ช าระคืนเงนิกู้  

สาํหรับเงินกู้ ยืมระยะยาว ผู้กู้จะต้องชําระหนีท้ัง้หมดตามสญัญาให้แก่ให้กู้ภายในกําหนด
ระยะเวลา  
5 ปีนบัแต่วนัที่มีการเบิกเงินกู้ครัง้แรก ทัง้นี ้สญัญาดงักลา่วจะครบกําหนดการชําระคืนเงินกู้ตัง้แต่  
ปี 2560 – 2563 ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่ตกลงกนัไว้ในสญัญา 

ดอกเบีย้และการ
ช าระคืน 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ต่อปี  
(2) วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 2%  ต่อปี  
(3) วงเงินกู้ ยืมระยะยาว อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจํา + ร้อยละ 1.5 และอัตราดอกเบีย้ MLR – 

2% หรือ MLR ต่อปี โดยชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่ตกลงกัน
ไว้ในสญัญา 

การช าระล่วงหน้า หากผู้กู้มีการชําระคืนเงินกู้ระยะยาว (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงวันครบกําหนด ผู้กู้ตกลง
จะชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ก่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกู้ ที่ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญา  

หลักประกัน (1) การจํานองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของคุณปรินทร์ 
(2) การคํา้ประกนัโดยคณุปรินทร์ 
(3) การคํา้ประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ 

ข้อตกลงอื่น -ไม่ม-ี 
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4.5 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และนโยบายการลงทุน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเพียงเงินลงทุนในตราสารหนี ้คือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิของสถาบันการเงิน 
จํานวน 10.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของสนิทรัพย์รวม 

นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเน้นการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยการ
ลงทนุต้องผ่านการพิจารณาตามขอบเขตอํานาจการอนมุัติตามที่กําหนด ทัง้นี  ้ในทุกๆ ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมิน
ข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หากพบข้อบ่งชีด้งักลา่ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสนิทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุ 
 
4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 3 บริษัท โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เท่ากับ 
364.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.0 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

บริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท เวอริซายน์ จํากดั 100.0  126.0 400.0 

2 บริษัท แอด คูซีน จํากดั 100.0  10.0 65.8 
3 บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั 100.0  12.0 80.0 
 รวม   148.0 545.8 
 หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ   (180.9) 
 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   364.9 

 

นโยบายการลงทนุและการควบคมุบริษัทย่อย 
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจที่สนบัสนนุหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพการเจริญเติบโต สร้าง
รายได้และผลกําไรให้กบักลุม่บริษัทฯ โดยโครงการลงทนุต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน ทัง้นี ้การลงทุนจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบการลงทนุเองทัง้หมด การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการได้ 
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5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยัสาํคญั 
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6.      ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
6.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ชื่อบริษัท (ภาษาองักฤษ) Plan B Media Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลติสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of 
Home Media) ประกอบด้วย สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน 
(Transit) สือ่โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสือ่โฆษณาภายใน
ห้างสรรพสนิค้า (In-Store/ In-Mall) 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548035745 

ทนุจดทะเบียน 353,500,000.00 บาท 

จํานวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 3,535,000,000 หุ้น 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 349,500,000.00 บาท 

จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว (หุ้นสามญั) 3,495,000,000 หุ้น 

มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ที่ตัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ (662) 530-8053-6 

โทรสาร (662) 530-8057 

Homepage www. planbmedia.co.th 

เลขานกุารบริษัท ชื่อ: นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ 
สถานที่ติดต่อ: 1213/420  ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อิน
ทาวน์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #300 
โทรสาร: (662) 530-8057 
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ ชื่อ: นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
สถานที่ติดต่อ: 1213/420  ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อิน
ทาวน์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #201, (6689) 999-9199 
โทรสาร: (662) 530-8057 
e-mail: marketing@planbmedia.co.th 
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นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (662) 229-2800  
โทรสาร : (662) 359-1259 
TSD Call center: 0 2229-2888 
Website: http://www.tsd.co.th 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

ผู้สอบบัญชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 
(เดิมช่ือบริษัท สาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จากดั) 
 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์: (662) 264-0777  
โทรสาร: (662) 264-0789 ถงึ 90 
นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3853 
นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 
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6.1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อบริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

(หุ้น) 

ชนิดของหุ้น 
การถอื
หุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  
โทรสาร : (662) 530 8057 

การรับจ้างทํา
สือ่โฆษณาและ
ให้เช่าพืน้ที่
โฆษณา 

126,000,000 126,000,000 หุ้นสามัญ 100 

2. บริษัท แอด คูซีน จ ากัด
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  
โทรสาร : (662) 530 8057 

การรับจ้างทํา
สือ่โฆษณาและ
ให้เช่าพืน้ที่
โฆษณา 

10,0000,000 10,0000,000 หุ้นสามัญ 100 

3. บริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดีสเพลย์ จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  
โทรสาร : (662) 530 8057 

การรับจ้างทํา
สือ่โฆษณาและ
ให้เช่าพืน้ที่
โฆษณา 

12,000,000 12,000,000 หุ้นสามัญ 100 
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6.2 โครงการในอนาคต 
 
บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะกลางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยโครงการในอนาคตที่
สําคัญของบริษัทฯ นัน้จะมุ่งเน้นการต่อยอดจากจุดแข็งที่บริษัทฯ มีอยู่ เช่น ความหลากหลายและคุณภาพสินค้าในระดับ
มาตรฐานสงูของบริษัทฯ ประสบการณ์ ความชํานาญของผู้ บริหารและทีมงาน ตราสินค้า ความสามารถในการแข่งขันใน
อตุสาหกรรมสื่อของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทําให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่พร้อมในการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศ
และในภูมิภาค เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home 
Media) และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรค์และนําเสนอสื่อโฆษณาที่มี
เทคโนโลยีลา่สดุให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ โดยรายละเอียดโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ถงึ 2 ปี มีดงันี ้
 
6.2.1 สื่อโฆษณาดิจติอล (Digital Out of Home Media)  

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  ในการเป็นผู้ ให้บริการสื่อดิจิตอลภายนอกที่อยู่อาศัยชัน้นําของ
ประเทศ (Digital Out of Home) บริษัทฯ  จึงได้ดําเนินการสรรหา และ/หรือ ได้มาซึ่งสญัญาเช่าสถานที่ติดตัง้สื่อโฆษณา
ดิจิตอลเพิ่มเติมในพืน้ที่ที่มีศักยภาพ ทัง้ในกรุงเทพฯ  ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกพืน้ที่
ดงักลา่วอย่างรอบคอบ เพื่อขยายเครือข่ายสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงผู้ รับชมสื่อดิจิตอลของบริษัทฯ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ในด้านเครือข่ายและการนําเสนอสื่อโฆษณา 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนําเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการนําเสนอสื่อโฆษณาดิจิตอลเหล่านี ้เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ความ
เป็นผู้นําของอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง  
 
นอกจากการจดัหาสือ่โฆษณาดิจิตอลดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสื่อโฆษณาภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิตอล ซึ่ง
จะสามารถเพิ่มรายได้สือ่โฆษณาของบริษัทฯ และที่สําคัญยังเป็นการเพิ่มทางเลือก และประสิทธิภาพ ของพืน้ที่โฆษณาใน
ตําแหน่งนัน้ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการสือ่อีกด้วย 
 
ด้วยประสบการณ์และผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากลกูค้าผู้ใช้บริการสือ่และผู้ให้เช่าพืน้ที่ ทําให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสทางธุรกิจใน
การขยายสือ่ดิจิตอลและสือ่อื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง เสมอมา  
 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากสื่อที่มีอยู่อย่างรัดกุมและต่อเนื่องตามนโยบายการ
ลงทนุของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการขยายการให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอลเพิ่มมากขึน้ เช่น บริษัทฯ ขยายการให้บริการสื่อ
โฆษณาดิจิตอลทัง้ภายนอกและในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึน้ โดยบริษัทฯ ไ ด้เข้าทําสัญญาให้บริการบริหารสื่อดิจิตอล
ทัง้หมดจํานวน 71 จอ ภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  (โครงการ Siam Paragon Indoor) โดยคาดว่าใช้เงินลงทุน
ประมาณ 20 ล้านบาท และคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ภายในปี 2558 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้เข้าทําสญัญาให้บริการบริหาร
สื่อดิจิตอลทัง้หมด ภายนอกห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม (โครงการ Emporium Outdoor) และเอ็มควอเทียร์ (โครงการ 
Emquatier Outdoor) โดยคาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 25 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคาดว่าจะเร่ิม
ให้บริการได้ภายในปี 2558 เป็นต้น 
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โครงการ Siam Paragon Indoor 

 

โครงการ Emporium Outdoor 

 

โครงการ Emquatier Outdoor 

6.2.2 สื่อโฆษณาแบบภาพน่ิง  

ถงึแม้ว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลีย่นสือ่โฆษณาแบบภาพนิ่งเดิมบางส่วนเป็นสื่อดิจิตอล แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจุดที่มีศักยภาพ
หรือเหมาะสมกบัสือ่ประเภทดิจิตอลเท่านัน้  โดยบริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง ด้วยแผนที่จะเน้นการ
ขยายสือ่โฆษณากลางแจ้งบริเวณริมถนนเส้นทางหลกัทัว่ประเทศ  บนทางด่วน  และ/หรือ สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า 
เพื่อขยายเครือข่ายสือ่โฆษณาของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้  
 
โดยพืน้ที่สื่อใหม่ๆ จะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดสําคัญในการเดินทางสญัจร และ /หรือ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กําลงัมีการพัฒนาใน
อนาคตอนัใกล้ โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ที่ผ่านสายตาผู้บริโภคจํานวนมาก และเป็นพืน้ที่ติดตัง้เป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่น
มากที่สดุในบริเวณดงักลา่ว ครอบคลมุช่วงอาย ุช่วงรายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ รับชม ที่หลากหลาย รวมทัง้การ
นํานวตักรรมการนําเสนอ ออกแบบและติดตัง้แสงส ีหรือ รูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างบนสื่อโฆษณาภาพนิ่งเพื่อสร้างความ
โดดเด่นและเน้นจดุขายของผลติภัณฑ์นัน้ๆ เพื่อดงึดดูสายตาลกูค้าเป้าหมาย และเพื่อความคุ้มค่าทางการลงทุนของเจ้าของ
สนิค้าและบริการ  
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ทัง้นี ้ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเข้าทําสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เพื่อให้บริการป้ายรายงานสภาพการจราจรบนทางด่วนจํานวน 8 จุด และป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณโครงสร้าง
คอนกรีตกนัตกจํานวน 21 จดุ (โครงการ Barrier) โดยคาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท และคาดว่าจะเร่ิมให้บริการ
ได้ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

 
โครงการ Flyover 2.0 

สือ่โฆษณาบริเวณโครงสร้างคอนกรีตกนัตก 

 
โครงการ Barrier  

ให้บริการป้ายรายงานสภาพการจราจรบนทางด่วน 

6.2.3 โครงการผสานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสู่สื่อป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 
 

บริษัทฯ มีแผนที่จะผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่สื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สื่อป้าย
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัของบริษัทฯ โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา รวมถงึขยายฐาน/เข้าถงึลกูค้าและกลุม่ผู้ชมเป้าหมายได้เพิ่มมากขึน้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ไม่ว่า
จะเป็น การนําสือ่ออนไลน์มาผสมผสานกบัสือ่ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั การเพิ่มเติมระบบการจราจรอัจฉริยะเข้าไปใน
ป้ายโฆษณา การเพิ่มจํานวนป้ายโฆษณาที่สามารถโต้ตอบและสือ่สารกบัผู้ ใช้งานเพิ่มมากขึน้  
นอกจากการเพิ่มเติมระบบการจราจรอจัฉริยะเข้าไปในป้ายโฆษณาแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการร่วมกับการทางพิเศษฯ และ 
BECL โดยเพิ่มการแสดงผลการคํานวณระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณในป้ายรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะบริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางด่วน จํานวนเพิ่มอีก 25  ป้าย (โครงการ Gateway Billboard Phase 2) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ขับขี่
และผู้ใช้ทาง  โดยคาดว่าใช้เงินลงทนุประมาณ 55 ล้านบาท และคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 2558  โดย
ป้ายบางสว่นที่เพิ่มเติมจะเป็นพืน้ที่โฆษณาที่เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ 
 

 

โครงการ Gateway Billboard Phase 2 

 

โครงการ Gateway Billboard Phase 2 
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บริษัทฯ ยงัได้มีแผนที่จะติดตัง้ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ( Wi-Fi) บนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของ 
ขสมก. (โครงการ Wi-Fi) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรถประจําทางปรับอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดย
จะแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าจออุปกรณ์ที่ผู้ ใช้บริการรถประจําทางปรับอากาศใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนรถ
ประจําทางปรับอากาศ โดยคาดว่าใช้เงินลงทนุประมาณ 17 ล้านบาท และคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ จํานวน 500 คัน ภายใน
เดือนธันวาคม 2558 และขยายจํานวนในปีต่อต่อไป   

  

  

โครงการ Wi-Fi 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการผสานเครือข่ายสือ่ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่บริษัทฯ มีกับสื่อใหม่ที่สามารถวัดผล
การเข้าถึงสื่อของผู้ รับชมได้อย่างถูกต้องแม่นยํา โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทําสัญญากับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) (“FSMART”) ในการให้บริการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านตู้ เติมเงินออนไลน์บุญเติม (“ตู้บุญเติม”) ที่ปัจจุบันมี
จํานวน 40,000 ตู้  ติดตัง้อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิเช่น ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า จุดขนส่งมวลชน สถานี
รถไฟฟ้า อาคารสํานักงานและโรงงาน สถานที่ศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้บ ริการแก่ลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ โดยการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านตู้บุญเติม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
ประชาสมัพันธ์บนตัวเคร่ือง หรือขาตัง้ตู้ เติมเงิน หรือที่เรียกว่า Static Media โดยผู้ ใช้บริการและประชาชนทั่วไปสามารถ
มองเห็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าได้ทุกที่ที่มีตู้บุญเติมให้บริการ ส่วนที่สอง คือ การโฆษณาประชาสมัพันธ์หน้าจอตู้
บุญเติม เช่นเดียวกับการโฆษณาผ่านตู้ เอทีเอ็มของธนาคารที่เรียกว่า Digital Media ซึ่งมีอยู่หลาย Solution ในการ
ตอบสนองโจทย์ที่เจ้าของสินค้าต้องการ โดยในปัจจุบันมีผู้ ใช้บริการตู้บุญเติมทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายต่อวัน โดย
การทําสญัญาดงักลา่วบริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทนุใดๆ  โดยบริษัทฯ มีหน้าที่จดัหาลกูค้าและได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วน
แบ่งรายได้ โดยคาดว่าจะเร่ิมให้บริการดงักลา่วได้ภายในปี 2558   
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โครงการตู้บญุเติมในรูปแบบ Static และ Digital Media 

6.2.4 โครงการขยายสื่อโฆษณาสู่หัวเมืองหลักต่างๆ ของไทย และ ขยายการด าเนินธุรกิจสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค
อาเซียน ในอนาคต 

ตามที่บริษัทฯ มี Emtek Group ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่เชิงกลยทุธ์เข้ามาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจนัน้  ให้ความสําคัญกับการรักษา
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยเน้นการใช้จดุแข็งที่บริษัทฯ มี บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถงึศกัยภาพในการขยายธุรกิจสู่หัวเมืองหลกั
ต่างๆ ของไทย และ ขยายการดําเนินธุรกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทฯ และ
พนัธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ  
 
ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้มีการเข้าทําสญัญากบัเทศบาลนครอดุรธานี เพื่อให้บริการป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์แบบกล่อง
ไฟจํานวน 100 จุด และป้ายโฆษณารูปแบบ Metro Poster จํานวน 10 ป้าย (โครงการ Nationwide) ในบริเวณจุดสําคัญ
ต่างๆ ของจงัหวดัอดุรธานี โดยคาดว่าใช้เงินลงทนุประมาณ 20 ล้านบาท และคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 
2558 

 

โครงการ Nationwide 

อนึง่ การลงทนุในแต่ละโครงการจะคํานงึถงึผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

 



 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่  2 
การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.      ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หุ้นสามัญ   

ณ วนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2558  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรมบริการ หมวด
ธุรกิจสือ่และสิง่พิมพ์ จํานวน 353,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 3,535,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท 
และทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 349,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน  3,495,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท   
 
7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น  

 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัรายแรกของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2558 มีดงันี ้ 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุน

ช าระแล้ว 

1 กลุม่นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,782,020,208   51.0  
 1.1  นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  884,900,000   25.3  
 1.2  นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต  99,508,000   2.8  

 1.3  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากดั/1  398,806,104   11.4  
 1.4  บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั/1  398,806,104   11.4  

2 กลุม่ดร. พนิจิสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์/2 399,610,758  11.4  
 2.1  ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ 230,780,758  6.6  
 2.2  นายสชุาติ  ลือชยัขจรพนัธ์ 168,830,000  4.8  

3 พีที อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค  394,777,447   11.3  
4 นายเอกภกัดิ์ นริาพาธพงศ์พร 33,607,587  1.0 

5 นายวชัระ แก้วสวา่ง 33,000,000 1.0 
6 นายพงษ์ชยั อมตานนท์     28,000,000       0.8  
7 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 18,896,200 0.5 

8 นายปราโมทย์ พสวงศ์ 18,609,000 0.5 
9 นางสาวภัทรา วสวุานชิ     16,900,000       0.5  

10 นายอดุลย์ บญุรอด 15,000,000 0.4 
รวมทัง้หมด 2,740,421,200 78.4 

 

หมายเหตุ :  
/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จํากดั (“แพลน บี อินเวสเม้นท์”) และบริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จํากัด (“เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย”)  ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ถือหุ้นทางอ้อมทัง้หมดร้อยละ 100 โดยนายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์  
/2  การจดักลุม่นีเ้ป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครัวและเพ่ือให้เป็นไปนยิามของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เทา่นัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข) แต่อย่างใด 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

-ไม่มี - 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย  
ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั เช่น การดํารงเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น  

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีและหลงัหักสํารองตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนัน้ๆ เป็นต้น  
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8.     โครงสร้างการจดัการ 
 
โครงสร้างการจดัการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 9 ท่าน ดงันี ้
 

1 พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 

4 ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการบริษัท 

5 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 

6 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา กรรมการ 

7 นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

8 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 นายเกษมศานต์   อิทธิธรรมวินิจ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน/1 

ฝ่ายการขายและการตลาด 

คุณนิตยา  เพิม่สวุรรณ 

ฝ่ายปฏบิัตกิาร  
ดร.พนิิจสรณ์  ลอืชัยขจรพนัธ์ 

(รักษาการ)  

ฝ่ายสนับสนุน 

ดร.พนิิจสรณ์  ลอืชัยขจรพนัธ์ 
(รักษาการ) 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

คุณพาขวัญ  วงศ์พลทว ี 
ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

คุณประสงค์ จรุงเบญจธรรม  

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้จัดการ 
ดร.พนิิจสรณ์  ลอืชัยขจรพนัธ์ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  

/1 จ้างบริษัทภายนอก  
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ  
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 
หรือนายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
ยกเว้นกรณีต่อไปนี ้ให้กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน กล่าวคือ นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และร่วมกับ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ หรือ นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา และประทับตรา
สาํคญัของบริษัทฯ 

 คํา้ประกนั หรือการชดใช้ใดๆ 

 สญัญาใดๆ ที่ทําให้เป็นหนี ้เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือการคํา้ประกนัเพื่อการดงักลา่ว 

 ได้มา หรือจําหน่ายทรัพย์สนิ เกินกว่า 25,000,000 บาท 

 สญัญาเช่า สญัญาจ้าง สญัญาสมัปทาน หรือสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสญัญา
เกินกว่า 25,000,000 บาท 

 สญัญาใดๆ ที่มีมลูค่า หรือพนัธสญัญา หรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 25,000,000 บาท 

 การกู้ใดๆ โดยบริษัทฯ 

 การให้หลกัประกนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

 การเข้าทําสญัญาร่วมทนุ หรือสญัญาใดๆ เพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่ซึง่เป็นบริษัทลกู หรือบริษัทในเครือ 

 การทําหนงัสอืมอบอํานาจในเร่ืองที่เก่ียวกบักรณีดงักลา่วข้างต้น 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  
รายละเอียดจํานวนครัง้ของการประชมุ และจํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตัง้แต่ปี 2556 ถึง ปี 2557  สรุป
ได้ดงันี ้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 

1 พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  /1 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3/3 9/9 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 15/15 9/9 

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 12/15 8/9 

4 น.ส. อภิรดี โอภาสเอ่ียมลิขิต/2 กรรมการ 11/12 - 

5 นายดํารงฤทธ์ิ มาณวพฒัน์  /3 กรรมการ 0/3 - 

6 น.ส. นิตยา เพิ่มสวุรรณ /3 กรรมการ 3/3 - 

7 ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ /4 กรรมการ 11/11 9/9 

8 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ /5 กรรมการ 6/12 2/9 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นท่ี 2 หน้า 93 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 

9 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา /5 กรรมการ 5/12 0/9 

10 นายเอกภกัดิ ์ นิราพาธพงศ์พร/5 กรรมการ 6/12 0/9 

11 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ /6 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3/3 8/9 

12 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ /7 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3/3 8/9 
หมายเหต:ุ  
1/ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2556 และได้รับแตง่ตัง้กลับมาเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 และ

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการแทนนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557   

/2 ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 
/3 ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2556 
/4 แตง่ตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556 
/5 แตง่ตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2556 
/6 แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 
/7 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2556 และได้รับแตง่ตัง้กลับมาเป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 
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8.2 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน ดงันี ้
 

1 นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 ดร.พินิจสรณ์   ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร (รักษาการ) / 
ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุ (รักษาการ) 

3 นางสาวนิตยา เพิ่มสวุรรณ กรรมการบริหาร/  
ผู้ อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด  

4 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทว ี ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

5 นายประสงค์  จรุงเบญจธรรม ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ:  บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการและผู้อํานวยการฝ่ายสนบัสนุน  

 
8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มี นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ทัง้นีร้ายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัทฯเป็นไปตาม
เอกสารแนบ 1 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
4. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับ
การทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ สําหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี ผ่านการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2557 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 เป็นรายเดือน โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการตามคณะและตําแหน่งดงันี ้ (บาท/เดือน) 

คณะ/ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 10,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

 

สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 -2557  

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2556 ปี 2557 

เงินเบีย้ประชมุ 600,000 1,440,000 

รวม 600,000 1,440,000 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2557 
(ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ) มีรายละเอียด ดังนี ้

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บริษัท 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1 พลตํารวจเอก
สมชาย 

วาณิชเสนี   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

120,000 120,000 240,000 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 120,000 - 120,000 

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 120,000 - 120,000 

4 ดร. พนิจิสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์  กรรมการ 120,000 - 120,000 

5 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์  กรรมการ 120,000 - 120,000 

6 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา  กรรมการ 120,000 - 120,000 

7 นายเอกภกัดิ์ นริาพาธพงศ์พร กรรมการ 120,000 - 120,000 

8 ดร. เพญ็นภา ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

120,000 120,000 240,000 

9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

120,000 120,000 240,000 

 รวม (บาท) 1,080,000 360,000 1,440,000 
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8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่
กรรมการบริหารและผู้บริหาร จํานวน 26.0 ล้านบาท และจํานวน 33.0 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2556 และปี 2557  

ประเภท 

ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน  
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน  
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและโบนสั 6 20.6 5 25.7  

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ได้แก่ กองทนุประกันสงัคม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 6 5.5 5 7.3  
รวม 6 26.0 5  33.0  

 

8.4.3 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ  
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินข้างต้นแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทํางานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว และ
เพื่อให้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย พร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO)  โดยจดัสรรให้แก่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย จํานวนไม่เกิน 23,400,000 หุ้น ซึง่จะจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ครัง้แรก 
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ทัง้นี ้รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญั แสดงได้ดงันี  ้

ช่ือ-สกุล ตําแหนง่ 

จํานวนหุ้นท่ีได้รับ 
การจดัสรรสงูสดุ 

 
(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสามัญทัง้หมด

ภายหลงั IPO 
(ร้อยละ) 

1 ดร. พนิจิสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร /กรรมการ
ผู้จดัการ/ 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ (รักษาการ)/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุ (รักษาการ) 

10,000,000 0.29 

2 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 2,625,000 0.08 
3 นายเอกภกัดิ์ นริาพาธพงศ์พร กรรมการ 2,625,000 0.08 

4 นางสาวนติยา เพิม่สวุรรณ กรรมการบริหาร/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

1,800,000 0.05 

5 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1,600,000 0.05 
6 นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1,600,000 0.05 
7 พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1,050,000 0.03 

8 ดร. เพญ็นภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1,050,000 0.03 
9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1,050,000 0.03 

รวม  23,400,000 0.67 

(2) ESOP แบบโครงการ  

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย (ESOP) ในลกัษณะโครงการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้แรก 
ซึง่คือวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 และจะทําการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้แรกภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุติัให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ 
บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลงัจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เดือน และดําเนินการจดัสรรภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือ 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ  เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่จะเสนอขายจะจัดสรรเป็นจํานวนเท่ากันทุกปีเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ1/3 ของจํานวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้โครงการของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรในจํานวนเท่ากันทุกปี เป็น
เวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ อนึ่ง ในการเสนอขายแต่ละ
ครัง้ บริษัทฯ จะปฎิบติัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการจะ
เท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
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ทัง้นี ้รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ESOP แบบ
โครงการ แสดงได้ดงันี ้

ช่ือ-สกุล ตําแหนง่ 
จํานวนหุ้นท่ีได้รับ 
การจดัสรรสงูสดุ 

(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสามัญทัง้หมด
ภายหลงั IPO + 

ESOP แบบโครงการ 
(ร้อยละ) 

1 ดร. พนิจิสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้จดัการ/ 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ (รักษาการ)/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุ (รักษาการ) 

20,000,000 0.57 

2 นางสาวนติยา เพิม่สวุรรณ กรรมการบริหาร/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

2,200,000 0.06 

3 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2,000,000 0.06 

4 นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 2,000,000 0.06 

5 พนกังานอ่ืนๆ โดยพนกังานแต่ละรายจะได้รับ
การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ี
จดัสรรในแต่ละครัง้ 

 13,800,000 0.39 

รวม  40,000,000 1.13 

 

8.5 บุคลากร 
8.5.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด  

จํานวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 มีดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

1 พฒันาธรุกิจ 1 2 
2 การขายและการตลาด 19 24 
3 ปฏิบตัิการ 113 169 

4 บญัชีและการเงิน 14 11 
5 สนบัสนนุ 13 26 

รวม 160 232 

 
8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน  

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือนและโบนัส 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  โดยบริษัทฯ ได้นําระบบการวัดผลการทํางานแบบดัชนีชีว้ัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Index: KPI)เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ (Competency)เพื่อประเมิน
ศกัยภาพพนกังานในด้านบคุลกิหรือลกัษณะของบคุคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสยัของ
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พนักงานในองค์การโดยรวม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยังได้คํานึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับอัตราโดยเฉลี่ยของ
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน  รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของ
บริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานรู้จักการออมเงินโดยความสมคัรใจ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้
ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
พนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทนุสาํรองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนชาต จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

3. สวัสดิการแก่พนักงาน 

ในการพฒันาคณุภาพชีวิตในการทํางานให้ดีขึน้ นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
แล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีสวัสดิการ
ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น  

- สวสัดิการด้านการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต การประกนัทพุพลภาพ และประกนัอบุติัเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรับการรักษาพยาบาล รวมทัง้เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี ้เพื่อส่งเสริม
ด้านการดแูลสขุภาพพนกังาน บริษัทฯยงัจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีสาํหรับพนกังานอีกด้วย 

- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือ ใน
กรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลอืในกรณีพนกังานคลอดบตุร เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อันได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่  กิจกรรมดูงานนอก
สถานที่ (ในและต่างประเทศ) กิจกรรมสนบัสนนุด้านกีฬา และ กิจกรรมท่องเที่ยวประจําปีของบริษัท  

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร)  
ปี 2556 และ 2557 มีดงันี ้ 

ค่าตอบแทน  
(ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน 29.0 47.0 
เงินโบนสั 8.5 6.7 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าคอมมชิชัน่ และ สวสัดิการ เป็นต้น 12.2 8.3 

รวม 49.7 62.0 

 
8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ มีการขยายจํานวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องโดยมี
นยัสาํคญัตัง้แต่ปี 2555 ถงึ 2557 ดงันี ้

 ในสิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ 95 คน 

 ในสิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ 160 คนหรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้จากปีก่อน 68% 

 ในสิน้ปี 2557 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานทัง้สิน้ 232 คนหรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้จากปีก่อน 45% 
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8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

           -ไม่ม-ี 
 
8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและการเพิ่มคณุค่าของพนกังาน ซึง่ถือเป็นแนวทางในการดแูลรักษาและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสําเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนอง  กับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดถือตาม
แนวนโยบายด้านการพนกังาน ดงันี ้ 

1) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การ
ประเมินผล การเลื่อนตําแหน่ง การขึน้เงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็น
มาตรฐานที่ชดัเจน 

2) ยดึหลกัความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนั ความซ่ือสตัย์ และวินัยในการทํางาน ความสมัพันธ์และปฏิบัติต่อกันใน
ฐานะเพื่อนพนกังาน 

3) พนกังานได้รับค่าตอบแทน สวสัดิการ และสทิธิประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทดัเทียมกับบริษัทชัน้นําอื่นๆ 
ตลอดจนเพียงพอสาํหรับการดํารงชีพที่ดี มีความสขุ มีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน และรักบริษัทฯ 

4) มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังานทกุคน โดยเน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม ในการเพิ่มพูน
สมรรถภาพในการทํางานของพนักงาน ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติที่ ดีต่อการ
ปฏิบติังาน รวมทัง้คํานงึถงึคณุภาพชีวิตของพนกังานด้วย 

5) มุ่งสร้างสาํนกึธรรมาภิบาลให้กบัพนกังานอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 

6) งานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดบั 

8.5.6 โครงสร้างองค์กรและระบบการท างาน 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับโครงสร้างระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนในอนาคต โดยรองรับต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิตประจําวัน
ของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ ใช้บริการสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสภาวะการ
แข่งขนัที่เพิ่มมากขึน้ 
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านการปฏิรูปองค์กรเพื่อวางรากฐานของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะ
ยาว โดยการปรับโครงสร้างทรัพยากรมนษุย์ โครงสร้างการพฒันานวตักรรมและโครงสร้างการดําเนินงาน ดงันี  ้
1) พฒันาการวางแผน การปฏิบติังาน และการกํากบัควบคมุดแูลเพื่อให้นโยบายดําเนินไปตามแผนกลยทุธ์ 

2) พัฒนาความสัมพันธ์และความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษัทฯ 

3) สง่เสริมบคุลากรที่มีความสามารถและความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชดัเจน 
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4) วางแผนโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประเมินผลงาน และให้การตอบแทนอย่าง
เหมาะสมเพื่อคณุภาพของงานที่ดีขึน้ 

5) การให้บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบการดูแลสื่อและการ
บริการลกูค้าของบริษัทฯ 

6) การนําเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาสนบัสนนุระบบการทํางานภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

7) พฒันาการวางแผน การปฏิบติังาน และการกํากบัควบคมุดแูล เพื่อให้นโยบายดําเนินไปตามแผน เช่น พัฒนาระบบ
บญัชี ระบบจดัการบคุลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นต้น 
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9.      การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้ บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุม
หลกัการสาํคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการใน 5 หมวด ดงันี ้
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่า
เทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทกุๆ เร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึมีนโยบายดงันี  ้
1.1) ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์

และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกําหนด) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้บุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม  

1.2)  อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม 
1.3)  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะกําหนดให้ผู้ที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชมุ แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระ

ต่างๆ ก่อนการประชุมจะเร่ิมขึน้อย่างเป็นทางการ และจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ กําหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่า
เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการ
และผู้ บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมด้วย  นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจ
นบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.4)  ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนําข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียด
ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อย่างสะดวกและครบถ้วน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบพร้อมกบัการนําสง่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี  ้บริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้า
ดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

1.5) นโยบายให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ

ข้อคิดเห็นที่สาํคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกวีดิ
ทศัน์ภาพการประชมุเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี ้ให้บริษัทฯ นํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถงึสง่รายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัที่มีการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 
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1.7)  เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือสง่ถงึผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

หมวดที่ 2  การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จงึมีนโยบายดงันี ้
2.1)  ให้บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อย

กว่า 7 วนั (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกําหนด) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระยะอันสมควรไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  

2.2)  ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.3)  ให้เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อ
กรรมการอิสระดงักล่าวไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

2.4) ให้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 

2.5) ให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่สาํคญั เช่น การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป การทํารายการที่เก่ียวโยง เป็น
ต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.6) เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้นภายในวันทําการ
ถดัไปหลงัวนัประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
บริษัทฯ ตระหนกัและรับรู้ถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่  ผู้ ถือหุ้น พนักงาน และผู้ มี
สว่นได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัทฯ  ซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้กบับริษัทฯ  โดยมีการกําหนดนโยบาย ดงันี ้
3.1) นโยบายต่อกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกนัไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยกรรมการ
และผู้ บริหารจะต้องละเว้นจากการทําธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี ้
กรรมการและผู้ บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําให้กรรมการหรือผู้ บริหารรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กรรมการจะถกูห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลผู้มีสว่นได้เสยี 

3.2) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน 
 บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าย่ิง จึงเป็น

นโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ จงึมีหลกัปฏิบติัดงันี ้
ก) ปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน รวมทัง้มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน และให้ความสําคัญใน

ด้านการดแูลสวสัดิการของพนกังาน 
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ค) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน 
ง) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้

ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
จ) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ เพื่อ

พฒันาความสามารถของพนกังานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบติังานอย่างมืออาชีพ 
ฉ) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
ช) ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

3.3) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ระลกึอยู่เสมอว่าผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึง

กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปนี ้
ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
ข) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ  ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่น ๆ โดย

สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ค) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ  ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 
ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ  ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

หรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  
3.4) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้า 
 บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูค้า จงึได้กําหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลกูค้าดังนี ้

ก) บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ  มีความกระตือรือร้น  พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ 
และใสใ่จ ดแูลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และน่าเชื่อถือ 

ข) รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
ค) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับบริการ โดยไม่มีการ

โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ   
ง) ให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 

3.5) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้
 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนีทุ้กฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่

ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพันธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้
ก) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี  ้
ข) กรณีที่มีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่

ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
ค) ปฏิบติัตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
3.6) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนั 
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 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งขันด้วย
วิธีฉ้อฉล จงึกําหนดหลกันโยบายดงันี ้
ก) ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
ข) ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม 
ค) ไม่ทําลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

3.7) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคม / ชมุชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 

และปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ
คณุภาพชีวิตของสงัคม  และชมุชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทฯ  

3.8) นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคณุภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยู่เสมอ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์หรือรายงานประจําปีของบริษัทฯ  สําหรับช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจ
กําหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  เพื่อสัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่
บริษัทฯ กําหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา  แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ  รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน
ช่องทางเผยแพร่ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับ
ทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้อย่างทัว่ถงึ   และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศใช้บงัคบั 
บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ ( Investor Relations) เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ ถือหุ้ น 
รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัและผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทัง้
จะเผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้
ความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจํา โดย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ข้อมลูที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสยัทัศน์ พันธกิจ งบ
การเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทฯ  และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถงึสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัทฯ  โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ  ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 
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56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสงูในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยสมํ่าเสมอด้วยข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั อนึง่ ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมลูต่อไปนี  ้
(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ 
(2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
(4) งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสือ่ต่างๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุม่บริษัทฯ รวมถงึบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
(9) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดและมีสิทธิ

ออกเสยีง  
(10) การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
(12) ข้อบงัคบับริษัทฯ หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
(13) นโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
(14) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมถงึเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(15)  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(16)  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลข

โทรศพัท์ เป็นต้น 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  การกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว และเพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ  เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ 
แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนที่จะพิจารณาอนมุติั และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  โดย
จะยดึถือแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
5.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ทําหน้าที่
กําหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้
คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
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กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์
สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่านโดย
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทัง้สิน้ 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ โดย
สามารถตัง้คําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 

5.2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ รวมทัง้มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กําหนดให้เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา และ/หรืออนมุติั 
1. ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต 
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง

ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการ
จดัทํา 

3. กํากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานของพนักงาน แผนการพัฒนาพนักงาน และจัดให้มี
แผนการสบืทอดตําแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)  

5. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนําระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบ
ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ
การเงินดงักลา่ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนมุติั 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประ จําปี เพื่อพิจารณา
อนมุติั 

8. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดงักลา่วอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรม และจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
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2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ใน
กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุติั 

10. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว 
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
14. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
15. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้

ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจําและมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และใน
ทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสญัญาณเตือนภัย
ลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

5.3) คณะกรรมการชดุย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย เพื่อ
ทําหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมี
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการย่อยจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร 

5.4) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมา
ประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 มีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ทัง้นี  ้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม
ลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อการให้ความเห็น และการออก
เสยีงลงคะแนน 

 ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอสาํหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสําคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 
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 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสทิธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่
ประชมุในวาระดงักลา่วๆ  

 การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

5.5) ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเสนอแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณา
อนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

 ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 

 ประสบการณ์  บทบาท ภาระหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

 ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน 

 ค่าตอบแทนที่กําหนดขึน้นัน้จะต้องสามารถจงูใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจําเป็นและสถานการณ์
ของบริษัทฯ มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นราย
เดือน ทัง้นี ้นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน ในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

5.6) การเสริมความรู้และมมุมองในธุรกิจแก่กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทยงัมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม
ซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทกุคน 

5.7) รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี การจดัทํารายงานทางการเงินเป็นการจดัทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวังในการจัดทํา รวมทัง้กําหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

5.8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบ
กบัผลปฏิบติังานอย่างมีหลกัเกณฑ์ 
ทัง้นี ้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทัง้คณะและรายบุคคล รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ 
ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 
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นอกจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการใน 5 หมวดที่กลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญักบัเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยง
กนัและการควบคมุภายใน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
การทํารายการที่เก่ียวโยงกนั 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสําคัญ ดังนัน้  จึงให้
ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน 
โดยมีนโยบายซึง่สรุปสาระสาํคัญได้ดงัต่อไปนี ้
1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึ่งถือเป็นเร่ืองสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของ
พนกังานทัว่ทัง้บริษัทฯ   

2) กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถงึความสมัพันธ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

3) มีการนําเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท  ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และดแูลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

การควบคมุภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จดัให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับขัน้ของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้  
รวมทัง้ประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีจํานวนพนกังานที่เข้าข่ายการพิจารณาในปริมาณที่ไม่มาก บริษัทฯ จึงยังไม่มีนโยบายการจัดตัง้
คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยให้การดําเนินการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ในด้านการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแก่
กรรมการ  บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้กรรมการจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย บุคคลดังกล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ 
และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สําหรับการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเสนอ
แนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้  สาํหรับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็น
ธรรมกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้
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กําหนดไว้ รวมทัง้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมี
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และเป็นไปตามขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ 2) คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดงันี  ้
 

1 พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 นายเกษมศานต์   อิทธิธรรมวินิจ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้นางมลฤดี สขุพันธรัชต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ยังเคยดํารงตําแหน่งที่สําคัญในสายการบัญชีและการเงิน  
ทัง้นี  ้สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุและเลขานกุารบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 

1 พลตํารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 6/6 
2 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3/3 6/6 

3 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3/3 6/6 
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่วรวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  
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6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี  ้
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ    
(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด 

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ   
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท    
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัทฯ  
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

1 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการบริหาร  

3 นางสาวนิตยา เพิ่มสวุรรณ กรรมการบริหาร  

 นายประสงค์  จรุงเบญจธรรม เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสัง่ใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 
กําหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติัหรือให้ความเห็นชอบ  

2. จัดทําวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติั 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัท มอบหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัเฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจําปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว้ โดยในการดําเนินการใดๆ 
ตามที่กลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้นิหรือภาระผกูพนัใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 25  ล้านบาท ใน
สว่นของหนีส้นิหรือภาระผกูพนัใดๆ ให้รวมถงึ สนิเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทํากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย 

 5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองและภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบ 
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเกี่ยวกบังบการเงินของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึงบการเงินประจําปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

6.  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ของตนที่กําหนดในคําสัง่นี ้จะต้อง
ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ในอนัที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง 
ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 เสยีง 

8.  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จําต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมด
ขององค์ประชมุในคราวการประชุมเพื่อลงมตินัน้ 

9.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ
ประชมุเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชมุตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการ
อื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้ 

10.  คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้
ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้ 

11. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไป



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นท่ี 2 หน้า 115 

 

ตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดไว้ ทัง้นี  ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจ
มีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1.  การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

2.  กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามกลยุทธ์
และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  

3.  ดําเนินการและปฏิบติัภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  
4.  สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 
5.  อนมุติั และ/หรือ มอบอํานาจการทํานิติกรรมเพื่อผกูพนับริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดําเนินการแทน ทัง้นี ้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการ
ผกูพนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ โดยตรง 

6.  ประสานงาน ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท  
7.  แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่  

บริษัทฯ  
8.  พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการอนมุติั 
9.  พิจารณาอนมุติัการจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท อนมุติัมอบหมายไว้ 
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

มอบหมายไว้ 
11. อนมุติัในหลกัการการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นําเสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่ออนมุติัในที่ประชมุคราวถดัไป 
12. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุที่สาํคญัๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมี

มติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 
13.  ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล ในการ

ทําธุรกิจ 
14.  สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กร 
15.  พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินการของบริษัทฯ  
16.  พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิด

ค่าธรรมเนียมบริการในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลกูค้าทั่วไป เป็นต้น ทัง้นีภ้ายใต้นโยบายที่
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  

17.  อนมุติัการแต่งตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างพนกังานระดบัผู้บริหาร 
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18.  ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  เป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มี
อํานาจในการอนมุติัเร่ืองหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สาํคญัของบริษัทฯ  และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะทําขึน้กบับริษัทฯ  และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทาง
การค้าที่ ได้มีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่ เ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุติัไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ในการทํารายการเก่ียวโยงกันและการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ที่สาํคญัของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักลา่ว 

 

มาตรการในการเข้าท าธุรกรรมที่ส าคัญและระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการ 

เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยทําธุรกรรมซือ้ทรัพย์สนิโดยในบางกรณีมีการชําระเงินจํานวนที่มีนัยสําคัญเป็นเงินสด ซึ่งอาจทํา
ให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือมีความยุ่งยากเป็นการพิสจูน์ถงึผู้ รับเงินที่แท้จริงได้ เพื่อความโปร่งใสในการดําเนินธุรกรรมต่างๆ ใน
อนาคต นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เก่ียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด รวมถงึประเทศที่เก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน และ
รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิแล้ว บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการ ดงันี ้ 
ระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2557 เมื่อ
วนัที่ 29 กรกฎาคม 2557  และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ได้อนุมัติระเบียบ
อํานาจอนมุติัและดําเนินการ โดยมีขอบเขตอํานาจการอนมุติัวงเงินในการลงทนุ การเงิน และวงเงินค่าใช้จ่ายหลกัๆ สรุปได้ดงันี  ้ 
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  ประเภทธุรกรรม 
อ านาจอนุมัติ 

BOD EXCOM CEO MD DMD 

1 ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ 
     

  1.1  ประจําปี (แผนธุรกิจและงบลงทุน)      

  1.2  การทํานิติกรรมสัญญาเพ่ือการดําเนินธุรกิจการค้า 
ตามปกติ เช่น การทําสัญญากบัลูกค้า/คูค้่า และการ
ได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น 1/ 

> 50 ล้านบาท > 2 ล้านบาทแต ่
< 50 ล้านบาท 

< 2 ล้านบาท < 2 ล้านบาท - 

  1.3 การลงทุนในการซือ้กิจการ หรือเข้าถือหุ้นในกิจการอื่น  
การควบรวมกิจการ และการลงทุนในสินทรัพย์ หรือการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ 

     

  1.4 การกอ่หนี ้หรือทํานิติกรรมในนามบริษัทฯ และผูกพนั
บริษัทฯ 

     

  1.5  การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของ
บริษัทฯ 

     

2 ด้านการเงินและบญัชี      

  2.1  วงเงินสําหรับส่วนสํานักงาน (บาทตอ่ครัง้)   < 5,000 บาท < 5,000 บาท < 5,000 บาท 

  2.2  วงเงินสําหรับ operation และ statistic (บาทตอ่ครัง้)   < 20,000 บาท < 20,000 บาท < 20,000 บาท 

  2.3 เงินทดรองจ่าย (บาทตอ่ครัง้) 1/ > 50 ล้านบาท > 2 ล้านบาทแต ่
< 50 ล้านบาท 

< 2 ล้านบาท < 2 ล้านบาท < 50,000 บาท 

  2.4  การอนุมติัรายการจําหน่าย/ตดับัญชี (บาทตอ่รายการ) 1/ > 50 ล้านบาท > 2 ล้านบาทแต ่
< 50 ล้านบาท 

< 2 ล้านบาท < 2 ล้านบาท - 

3 การจัดซือ้ จัดจ้าง       

  3.1 การขอซือ้วสัด/ุ บริการ/การวา่จ้างทําของ/ ทรัพย์สิน 1/ > 50 ล้านบาท > 2 ล้านบาทแต ่
< 50 ล้านบาท 

< 2 ล้านบาท < 2 ล้านบาท < 50,000 บาท 

4 การพิจารณาอนุมติัการจัดตัง้บริษัทยอ่ย การเข้าลงทุนซือ้หรือ
ขายหุ้น ทรัพย์สิน กิจการจากหรือร่วมกบั บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือบุคคลใด ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture) 
การได้มาหรือจําหน่ายไปซือ้ทรัพย์สิน หุ้น หรือ กิจการใน
ลักษณะของ Mergers & Acquisitions (ซึ่งมิใช่การซือ้ขาย
ทรัพย์สิน หรือบริการอนัเป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ) การพิจารณาโครงสร้างธุรกรรม รวมตลอดถงึความ
สมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการและราคา 2/ 

     

หมายเหต:ุ  BOD – คณะกรรมการบริษัท, EXCOM – คณะกรรมการบริหาร, CEO – ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, MD – กรรมการผู้ จัดการ ,  

DMD – รองกรรมการผู้จัดการ 
  1/ กรณีเกิน 2 ล้านบาท เมื่อได้รับอนุมติัแล้ว จะลงนามร่วม 2 คน คือ CEO และ MD พร้อมประทับตราบริษัท  

กรณีเกิน 25 ล้านบาท เมื่อได้รับอนุมติัแล้ว จะลงนามร่วม 3 คนคือ  CEO,  MD และ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ หรือ นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา 
พร้อมประทับตราบริษัท 

   2/ พิจารณาและอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
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การดลุและคานอํานาจของกรรมการบริหาร ซึง่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการดลุและคานอํานาจกนัในการบริหารและการจดัการระหว่างกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่
ต่างกลุม่ในการลงนามร่วมกนัในเอกสารสาํคญั เช่น การเข้าทําสญัญาร่วมทนุ สญัญาที่มีมลูค่าเกินจํานวน 25 ล้านบาท (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 1.7 ของรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินปี 2557) เป็นต้น  
ข้อจํากดัการจ่ายเงินสด 
ตามระเบียบและแนวปฏิบติั เร่ืองการเบิกจ่ายเงิน ของบริษัทฯ ที่เร่ิมใช้วันที่ 16 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ยังได้กําหนดมาตรการ
ควบคมุภายใน มิให้มีการชําระค่าสนิค้า หรือค่าบริการ หรือค่าซือ้ทรัพย์สินเป็นเงินสด ในจํานวนที่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อ 1 
รายการ โดยการชําระเงินจํานวนเกินกว่า 20,000 บาท ในทุกกรณีจะต้องขอเบิกกับเจ้าหน้าที่บัญชี ซึ่งทําให้ต้องมีหลกัฐานการ
ชําระเงินในรูปของเงินโอนทางบญัชี หรือเช็ค หรือตัว๋เงินที่ระบชุื่อและสามารถตรวจสอบผู้ รับเงินได้ 
การควบคมุและตรวจทานระบบควบคมุภายใน 
บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบการตรวจทาน ระบบการควบคุมภายใน และให้คําแนะนําโดยผู้ตรวจสอบอิสระและให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นระยะ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงการทําธุรกรรม
การลงทนุของ Emtek Group ในบริษัทฯ และธุรกรรมการซือ้หุ้น 3 บริษัท และเพื่อให้การทําธุรกรรมที่สําคัญมีความรัดกุมและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ในอนาคต ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดมาตรการ ตามที่ระบุข้างต้น และเห็นว่า 
มาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันธุรกรรมในลกัษณะที่เคยเกิดขึน้ในอดีตได้ และเป็นกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะ
สามารถรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นต่อไปในอนาคตได้ 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 
9.3.1 กรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด
จะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 
ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือ
พิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
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ตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ง
นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง
อีกได้ ทัง้นี ้นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง  หรือ (5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึน้ หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ 
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืน
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คําขออนญุาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถงึการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของ
บริษัทฯหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ย่ืนคําขออนญุาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ย่ืนคําขออนญุาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และ 

11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาคณุสมบติัในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และ
ความมีจริยธรรม เป็นต้น 
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9.3.3 คณะกรรมการบริหาร 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ และ
สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร อย่างน้อย 3 
คน 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัท
ย่อย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ดงันี ้ 
9.4.1 การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายเดียวของ บริษัท เวอริซายน์ จํากดั ได้สง่ตัวแทนของบริษัทฯ จํานวน 1 ท่าน คือนายปรินทร์ โลจนะ
โกสนิทร์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัท เวอริซายน์ จํากดั มีกรรมการทัง้หมดจํานวน 1 ท่าน 
บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายเดียวของ บริษัท แอด คซูีน จํากัด ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน คือนายปรินทร์ โลจนะ
โกสินทร์ และ นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว ทัง้นี  ้บริษัท แอด คูซีน จํากัด มีกรรมการ
ทัง้หมดจํานวน 2 ท่าน 
บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายเดียวของ บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ได้สง่ตวัแทนของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน คือ
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และ นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว ทัง้นี  ้บริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั มีกรรมการทัง้หมดจํานวน 2 ท่าน 
9.4.2 กลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อย 

บริษัทฯ กําหนดให้บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ เข้าไปดแูลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานที่เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ นอกจากนีต้้องดแูลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการ
ทํารายการสาํคญัอื่นใดของบริษัทดงักลา่ว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการขัน้ต้น
ในลกัษณะเดียวกันกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกํากับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดอีกด้วย 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้
กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัทฯ  ดงันี ้
1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย

ขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจัดทําและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติ
ภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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2) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึน้ไปหรือเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
สง่ผ่านมายงัเลขานกุารของบริษัทฯ  ก่อนนําสง่สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทุกครัง้ โดย
ให้จัดทําและนําส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้  

3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้
ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบติังานที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระสาํคญั ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับ
ฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ  จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
กรรมการและผู้บริหาร รวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือ
เทียบเท่า งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการ
เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระสาํคัญนัน้ต่อบคุคลอื่น 

4) กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตักเตือนเป็นหนังสือ 
ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและ
ความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับปีบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ให้แก่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 1.99 ล้านบาท ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบญัชีเท่านัน้ 
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10.     ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความตัง้ใจ และมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่ได้สมดุลทัง้ทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวย่างสูค่วามสําเร็จที่ยัง่ยืนในอนาคต โดยบริษัทฯ จะดําเนินการต่อไปนี  ้
1) เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ

ครอบคลมุ เคารพในสทิธิมนษุยชนของบคุลากรของบริษัทฯ มีการพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทํางานกับ
บริษัทฯ 

2) ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  ตัง้แต่ 
การสรรหาบคุคล พฒันาพนกังาน กําหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ  ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ความสขุทัง้กายและใจของพนกังาน อนัจะนําไปสูผ่ลการทํางานที่มีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

3) ดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ ตรวจสอบได้ 
ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสงัคม 
คู่ค้า สือ่มวลชน ลกูค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

4) สง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลกีเลีย่งการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกขัน้ตอนของ
การดําเนินธุรกิจและการให้บริการ 

5) ให้ความสาํคญักบัการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของ
การดําเนินธุรกิจ รวมถงึใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

6) สง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ให้กบัชมุชนเพื่อนบ้านและสงัคมไทย 

7) ให้มีการสือ่สารกับผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพี ย งพ อ แ ก่ผู้ ถื อ หุ้ น แ ละ นัก ลง ทุน อ ย่ า ง โป ร่ งใ ส  ทัน เ ว ลา  ผ่า น ช่ อง ท า งที่ เ ข้ าถึ ง ข้อ มูล ไ ด้ ง่ า ยแ ล ะ มี  
ความเท่าเทียมกนั 

แนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมจิตสํานึกความรับผิดชอบที่
เร่ิมต้นจากตนเอง และได้กําหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 

1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่  
- การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน การส่งเสริม

คณุภาพชีวิตของบคุลากรในองค์กร เป็นต้น  
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- การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม เช่น การลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสอง
หน้า การลดการใช้หมกึพิมพ์ด้วยการลดการพิมพ์สี การลดการใช้พลงังานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จําเป็นและใน
เวลาพกักลางวนั เป็นต้น 

2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process)   
บริษัทฯ มีนวตักรรมในการพฒันาและนําเสนอสือ่โฆษณาอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพแก่โฆษณา และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  เช่น การพฒันาระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขบัขี่ยาน
ยนต์ ทําให้ผู้ขบัขี่สามารถวางแผนเส้นทางได้ และเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเพิ่มประสทิธิภาพแก่โฆษณา  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
เพิ่มพืน้ที่ให้ข้อมลู ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคหรือผู้ โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที เป็น
ต้น 

 
ป้ายรายงานสภาพจราจรอจัฉริยะ 

 
จอดิจิตอลบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น  
โครงการเด็กหาย  
บริษัทฯ ร่วมประกาศติดตามเด็กหายกบัมลูนิธิกระจกเงา โดยโครงการดังกลา่วเกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า ปัญหาเด็กหาย หรือ คน
หายนัน้มิได้รับความสนใจจากสงัคมมากนัก รวมทัง้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีกําลงัคนหรือเคร่ืองมือที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยในการ
ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ จงึเข้ามามีสว่นรวมในโครงการดังกล่าวโดยประกาศติดตามเด็กหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงาผ่าน
สือ่ประเภทดิจิตอลที่อยู่บนท้องถนนและภายในรถโดยสารประจําทางของบริษัทฯ  เนื่องจาก บริษัทฯ มีสือ่โฆษณาอยู่ในทําเลที่ดี 
เป็นจดุที่มีคนเห็นมากมาย และเป็นจดุที่สามารถจะเจอเด็ก หรือ คนที่หายได้ โดยสือ่โฆษณาของบริษัทฯ สามารถเป็นเคร่ืองมือ
ที่มีประสทิธิภาพที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาคนหายได้ รวมถึงดงึคนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่บริเวณดงักลา่วเข้ามามีสว่นร่วม  โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย 
โครงการ Be good 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั โครงการ ปันฝัน ปันยิม้ และ Line Thailand จดัทําโครงการ Be good ซึง่เป็นรายการประชาสมัพนัธ์ดงึ
ภาคประชาชนออกมาทําความดีในเร่ืองต่างๆ โดยปันฝัน ปันยิม้จะเป็นผู้คดัเลอืกเร่ืองดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลอืและส่งข้อมลู
มาออกอากาศกบัสือ่โฆษณาของบริษัทฯ และ Line Thailand เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดยใช้ character ของ 
Line chat เพื่อดงึดดูความสนใจ  โดยสือ่โฆษณาของบริษัทฯ จะเป็นพืน้ที่เพื่อสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์ให้กบัโครงการเพื่อ
สงัคมต่างๆ เข้ามาใช้พืน้ที่สือ่ของบริษัทฯ ในการเชิญชวนให้ภาคประชาชนร่วมกนัออกมาทําความดีในเร่ืองๆ ต่าง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาได้มีการประชาสมัพนัธ์ช่วยเหลอืหน่วยงานต่างๆ เช่น ร่วมประชาสมัพนัธ์ร่วมบริจาคเลอืดกบัสภากาชาด
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ไทย ร่วมประชาสมัพนัธ์โครงผ่าตดัมดลกูโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมประชาสมัพนัธ์ร่วม
บริจาควสัดเุพื่อทําขาเทียมโรงพยาบาลดอนตูม เป็นต้น 
นอกจากนี ้ ในฐานะสือ่ บริษัทฯ ได้จดัเตรียมพืน้ที่สือ่เพื่อให้ความช่วยเหลอืองค์กรเพื่อสงัคมต่างๆ เพื่อการช่วยเหลอืสงัคมอีก
ทางหนึง่ โดยนําสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานเพื่อสงัคมต่างๆ มาออกอากาศผ่านสือ่ของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เช่น การร่วมสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์วนัผู้ลีภ้ัยโลกให้แก่หน่วยงานผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมสนบัสนนุการ
ประชาสมัพนัธ์ศนูย์พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นต้น พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ยงัช่วยเหลอืสงัคม
ในโอกาสต่างๆ เช่น บริจาคเงินเพื่อนําไปสร้างห้องนํา้ใหม่ และปรับปรุงห้องนํา้เดิม ให้แก่มูลนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

 
ร่วมสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์วนัผู้ลีภ้ยัโลก ของ UNHCR  

 
ร่วมสร้างสขุอนามยัที่ดีให้เด็ก 

 
ร่วมประกาศติดตามเด็กหายกบัมูลนิธิกระจกเงา 

 
โครงการ Be Good 

 
10.2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสาํคญัในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมข อง
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่ง เ ป็นส่วนหนึ่งของ  
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 
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การทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ หมายถงึ “การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัในตําแหน่งหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเ จ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทําธุ รกิจกับบริษัทฯ   
เป็นต้น” 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบติั ดงันี ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทําหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนํามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและ
ปฏิบติัตาม 

 สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนํา
หลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานด้วยความเคร่งครัดทัง้
องค์กร 

 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ตัง้แต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นตําแหน่ง 

 บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในช่วยให้บริษัทฯบรรลเุป้าหมายที่วาง
ไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง
จดุอ่อน รวมถงึให้คําแนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับ
ดแูลกิจการที่ด ี

 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย ต่อสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 กําหนดให้เลขานกุารบริษัทฯ และผู้จดัการตรวจสอบภายในเป็นบคุคลที่ทําหน้าที่ให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในที่ดี ทัง้ด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน เพื่อ
สนบัสนนุให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้วยการกําหนดลําดับขัน้ของ
อํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว การกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้า
ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ
ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการควบคมุที่เป็นอยู่  โดยบริษัทฯได้จัดให้
มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
อย่างเพียงพอ สาํหรับการควบคมุภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว
เช่นกนั 
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO สามารถสรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้

1.  สภาพแวดล้อมในการควบคมุ (Control Environment) 
การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สาํคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนัน้ 
บริษัทฯ จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเอือ้ให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที่
บริษัทมุ่งหวัง และเป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเป็นของ
ระบบการควบคมุภายในในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้เช่น  
- บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่ช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยไม่มี

การพึง่พาผู้บริหารหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการทํางานอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถ
ทํางานทดแทนกนัได้ 

- บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลโดย
คณะกรรมการเป็นประจําทกุไตรมาส      

- การกําหนดเป้าหมายจะมีกรอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และให้ฝ่ายปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการ
กําหนดเป้าหมายด้วย โดยผ่านการกลัน่กรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งทําให้มั่นใจว่าเป้าหมาย
ที่กําหนดมีความเป็นไปได้ และสมเหตสุมผล 
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- บริษัทฯ ได้มีการจดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรมไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ เพื่อประกาศให้สาธารณะชน
และตวัพนกังานของบริษัทฯ ได้รับรู้และตระหนกัถงึจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ ได้มีการจดัคู่มือการปฏิบติังานในขัน้ตอนการจัดซือ้/จัดจ้างไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร  อีกทัง้ยังมีการ
กําหนดตารางอํานาจอนมุติัในการทําธุรกรรมทางด้านการเงิน/การทําสญัญา และการจดัซือ้จดัจ้างไว้อย่างชดัเจน 

- บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมัน่ในการที่จะเป็นบริษัทธรรมมาภิบาลโดยการประกาศเจตจํานงไว้ในเอกสารเผยแพร่ของ
บริษัทฯ ไว้อย่างชดัเจน ซึง่ในที่นีร้วมถงึการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วย เป็น
เหตผุลหลกัที่ทําให้ความสมัพนัธ์ของบริษัทฯ กบัคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชน์ต่อกันในระยะยาว    การ
เซ็นสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าและมีบริการข่าวสารความรู้เพื่อประโยชน์กับคู่ค้า รวมถึงได้เสนอเงื่อนไขการ
ให้บริการที่เป็นธรรม  อีกทัง้บริษัทฯ มีการกําหนดราคาสนิค้ามาตรฐานไว้อย่างชัดเจน 

2. การประเมินความเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้

ทางบริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงขึน้มาโดยมีตัวแทนของแผนกต่างๆ เป็นคณะทํางาน 
ซึง่คณะทํางานดงักลา่วมีหน้าที่ในการการระบคุวามเสีย่ง (Risk Identification) ของบริษัท ฯ 

- คณะทํางานด้านการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ที่ประกอบด้วยตวัแทนของแผนกต่างๆ  เป็นผู้ รวบรวมประเด็น
ความเสีย่งของทุกๆภาคส่วน เพื่อนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่งสามารถเชื่อได้ว่า
คณะทํางานที่มีหลายภาคสว่นจะมีมมุมองที่ครอบคลมุและสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในทุกๆ ด้าน
ได้ ทัง้นีท้างคณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมเอาไว้
อย่างชดัเจนอีกด้วย 

- คณะทํางานด้านการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัทในการเผยแพร่และสื่อสารความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึงทัง้องค์กรและเนื่องจากคณะทํางานด้านการบริหารความเสี่ยง
ประกอบไปด้วยตวัแทนของทกุภาคสว่นจงึเชื่อได้ว่าจะเป็นการสือ่สารความรู้ความเข้าใจที่มีประสทิธิภาพ 

- บริษัทฯ มีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยไตรมาสละครัง้หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฎิบัติงานไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งแนวทางดังกล่าวบริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ในรูปแบบของตารางอํานาจอนมุติั (Level of Authorization Table) ซึง่จะระบถุงึขอบเขต อํานาจหน้าที่ และ
เงื่อนไขต่างๆ ในการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารทุกๆ ระดับเอาไว้อย่างชัดเจน และตารางอํานาจอนุมัตินีจ้ะถูกนําไป
พิจารณาในการประชุมบอร์ดของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
ต่างๆ   
 
ในสว่นของการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจนโดย (1) 
หน้าที่อนุมัติได้กําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีกําหนดให้ฝ่ายบัญชี/การเงินเป็น
ผู้ รับผิดชอบ และข้อมลูสารสนเทศกําหนดให้ฝ่าย IT เป็นผู้ รับผิดชอบ และ (3) การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นผู้ขอซือ้ทรัพย์สนิโดยมีฝ่ายบัญชีเป็นผู้ควบคมุทะเบียนทรัพย์สนิ 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อลด
ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยกําหนดให้นักกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
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เงื่อนไขในการทําสญัญาผกูพนัและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทําธุรกิจให้
ผู้บริหารทราบทกุครัง้   

4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สาร โดยจัดให้มีระบบข้อมลูและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ คือ ครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา เพียงพอต่อการตดัสนิใจ เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีสว่นได้เสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทราบข้อมูลสาํคญัอย่างถกูต้องภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการดังต่อไปนี ้ 
- การจัดส่งหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูสาํคญัต่าง ๆ สาํหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจให้แก่

คณะกรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
- ได้บนัทกึความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในประเด็นที่เห็นว่าสาํคัญและ/หรือจําเป็นไว้ในรายงานการประชมุ

อย่างละเอียดชดัเจนตามสมควร                
5. การติดตามผล (Monitoring) 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฎิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายเดือน และจะวิเคราะห์สาเหตทุี่ทําให้ผลการดําเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย 
เพื่อวางแผนและดําเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ในแต่ละกิจกรรม ทัง้การ
ควบคมุด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด จากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระจากภายนอก อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดย
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

11.2 ความเห็นแตกต่าง/การตัง้ข้อสังเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสือ่สาร และการติดตามผล  สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องกบัการควบคมุภายในที่เป็นสาระสําคญั  
นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทฯในเร่ืองของการควบคมุภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสงัเกตที่
เป็นสาระสาํคัญในเร่ืองของความบกพร่องการควบคุมภายใน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่
ผู้บริหาร หรือพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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11.3 ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทําการตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพีแอนด์แอลได้ทําการตรวจสอบระบบวงจรรายได้ ระหว่างวันที่ 18 – 28 มีนาคม 2557 
ตรวจสอบระบบวงจรรายจ่าย ระหว่างวนัที่ 13 - 29 สิงหาคม 2557 และตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นการจ่าย
เงินเดือน) ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน  2557 โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับกรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจากการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวม ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่ดี เหมาะสม และประเด็นที่ตรวจพบในคราว
ก่อนที่เก่ียวข้องกับระบบวงจรรายได้และระบบวงจรรายจ่ายได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว และได้ รายงานผลการตรวจสอบให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  
โดยผลการตรวจสอบและประเด็นที่สาํคัญที่ตรวจพบ สามารถสรุปได้ดงันี  ้
1. สภาพทัว่ไปขององค์กร 

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เหมาะสม มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรชัดเจน นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนกังานไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรที่ชัดเจน พร้อมทัง้ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้ที่มีอํานาจอย่างถูกต้อง และมีการควบคุมด้าน
บคุลากรที่ดี ทัง้การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากร 

2. วงจรรายได้ 

บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบติังานที่ดี ตัง้แต่การจดัทําทะเบียนลกูค้า ไปจนถงึการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่พนักงาน บริษัทฯ มี
การจัดทําทะเบียนประวัติลกูค้าไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร เมื่อลกูค้ามาสัง่ซือ้สินค้า บริษัทฯ มีการจัดทําทะเบียนคุมเอกสารใบ
เสนอราคาอย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยออกใบเสนอราคาเป็นไปตามราคา Rate Card และบันทึกบัญชีตัง้หนีจ้ากการ
ขายสนิค้าดงักลา่วอย่างถกูต้อง และผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้มีอํานาจอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการรับชําระหนี ้บริษัทฯ มี
การรับชําระหนีอ้ย่างถกูต้องทกุรายการ โดยผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้มีอํานาจอย่างเหมาะสม หากการรับชําระหนีเ้ป็น เช็ครับ 
บริษัทฯ ก็มีการจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมีการจัดทําอย่างครบถ้วน 
หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จงึดําเนินการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ให้แก่พนกังานตามอตัราที่กําหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการควบคุมด้าน
การสอบทานงานที่ดี โดยมีการจดัทํางบกระทบยอดบญัชีธนาคารไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร และการจัดทําการกระทบยอดได้ผ่าน
การลงนามอนมุติัจากผู้มีอํานาจอย่างเหมาะสมและทนักาล  
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้การควบคมุภายในสําหรับวงจรรายรับของบริษัทฯ  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   พีแอนด์แอล ได้ตัง้ข้อสงัเกต ุ
โดยสรุปประเด็นที่ควรแก้ไขทนัที ดงันี ้

1. การออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สามารถ
พิมพ์ซํา้ได้ โดยไม่ระบุจํานวนพิมพ์ซํา้อย่างชัดเจน ซึ่ง
เป็นข้อจํากดัของระบบ Express 

ข้อเสนอแนะ 

ควรกําหนดให้ระบบทําการล็อคการพิมพ์ซํา้ หรือ
กําหนดจํานวนครัง้ในการพิมพ์ซํา้ เพื่อป้องกันเอกสาร
ซํา้ซ้อน และกําหนดผู้มีอํานาจในการอนุมัติการพิมพ์
ซํา้อย่างเหมาะสม 

 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี  จาก Express เ ป็น 
Navision ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถล็อคการพิมพ์ซํา้เอกสารใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับ
ภาษี และจะมีการระบจุํานวนครัง้หากมีการพิมพ์ซํา้ได้  

 

 

ผลการติดตามการตรวจสอบของพีแอนด์แอลในปี 2557 

จากการติดตามการตรวจสอบในปี 2557 พบว่า บริษัทฯ ได้
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี จาก Express เป็น Navision แล้ว 
โดยระบบดังกล่าวเหมาะสม สามารถล็อคการพิมพ์ซํ า้
เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และมีการระบุจํานวน
ครัง้หากมีการพิมพ์ซํา้ได้ 
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2. ข้อมูลอายุลูกหนี  ้ตามระบบ Express ไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากระบบดังกล่าวจะ
คํานวณอายลุกูหนีจ้ากวันที่ตัง้หนี ้แต่ที่ถูกต้องจะต้อง
คํานวณตามวันที่วางบิล บริษัทฯ จึงได้ทําการควบคุม
อายุลูกหนี โ้ดยจัดทําการคํานวณในระบบ Excel 
ควบคู่กนัไป 

ข้อเสนอแนะ 

ควรปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถคํานวณอายุลกูหนี ้
ได้อย่างถกูต้อง  

 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

บริษัทฯ ได้การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี จาก Express เป็น 
Navision ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556  ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถคํานวณอายลุกูหนีต้ามวนัที่วางบิลได้  

 

ผลการติดตามการตรวจสอบของพีแอนด์แอลในปี 2557 

จากการติดตามการตรวจสอบในปี 2557 พบว่า บริษัทฯ ได้
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี จาก Express เป็น Navision แล้ว 
โดยระบบดงักลา่วเหมาะสมสามารถคํานวณอายุลกูหนีต้าม
วนัที่วางบิลได้ 

     
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบระบบวงจรรายได้ในปี 2557 ระหว่างวนัที่ 18 – 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุง

เพิ่มเติมตามที่ได้นําเสนอข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี ้ 

1. ยอดหนีค้งค้างชําระเกินระยะเวลาที่กําหนด พบว่ามี
ลกูหนีค้งค้างนานเกิน 1 ปี จํานวน 1 รายการ มูลค่า 0.2 
ล้านบาท และยังไม่มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สญู ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะต้องดําเนินการตัง้
สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีค้งค้าง
ดงักลา่วเต็มจํานวน  

ข้อเสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

เนื่องจากลกูค้ารายดังกล่าว แจ้งว่าจะชําระเงินให้เสร็จสิน้
ภายใน ปี 2557 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงยังมิได้ตัง้สํารองค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู สาํหรับมลูหนีด้งักล่าว โดยจะดําเนินการตัง้
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2557 กรณีที่ไม่สามารถรับชําระ
หนีไ้ด้อีก 

2. จากการสอบทานอายุลูกหนี ้บริษัทฯ ยังมิได้วางบิล
ลกูค้า จํานวน 47 รายการ มลูค่ารวม 13.6 ล้านบาท  

ข้อเสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรเร่งดําเนินการติดตาม ใบสั่งซือ้ 
จากลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ รับเงินได้อย่างทัน
กาล ตามกําหนดเวลา 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีกระบวนการ
ติดตามการวางบิลอย่างเคร่งครัด โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ปฏิบติัดงันี ้

1)  ทุกวันที่  25 ของเ ดือน ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ จะ
ดําเนินการส่งรายงานสรุปรายการที่ยังไม่ได้วางบิลกับ
ลกูค้า (Summary Report) เนื่องจากยงัไม่ได้รับเอกสาร
ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) จากลกูค้า ให้กับฝ่ายขาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ 
เพื่อให้ฝ่ายขายติดตามทวงถามลกูค้าให้ออกใบสัง่ซือ้ 
(Purchase Order) แก่บริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีของ
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บริษัทฯ สามารถวางบิลกบัลกูค้ารายดงักลา่วได้   

2)  ทุกสิน้เดือน ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ จะดําเนินการสรุป
รายการที่ยังไม่ได้วางบิลกับลกูค้า (Summary Report) 
ใหม่อีกครัง้ ให้กับฝ่ายขาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ จัดการทราบ เพื่อดูความคืบหน้าของ
รายการที่ยังไม่ได้ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) ในการ
ไปวางบิลกบัลกูค้าและเพื่อเร่งรัดให้ฝ่ายขายดําเนินการ
ติดตามรายการที่ยงัไม่ได้ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) 

3)  ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ จะ
ดําเนินการสรุปรายการที่ยังไม่ได้วางบิลกับลูกค้า 
(Summary Report) ใหม่อีกครัง้ ให้กับฝ่ายขาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ 
เพื่อดูความคืบหน้าของรายการที่ยังไม่ไ ด้ใบสั่งซื อ้ 
(Purchase Order) ในการไปวางบิลกับลกูค้า และให้
ฝ่ายขายดําเนินการระบุเหตุผลและรายงานความ
คืบหน้าสําหรับรายการที่ยังไม่ได้ใบสัง่ซือ้ (Purchase 
Order) ให้แก่ฝ่ายบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการทราบ 

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการของ
บ ริ ษั ทฯ  จะ ติ ด ตา ม รา ย ก าร ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ บสั่ ง ซื อ้ 
(Purchase Order) ที่ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถไป
วางบิลได้อย่างใกล้ชิด และหากเกินระยะเวลาที่ได้ตก
ลงหรือกําหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
จะดําเนินการติดต่อลกูค้ารายดังกล่าว เพื่อขอหยุดการ
ให้บริการจนกว่าลกูค้ารายดงักลา่วจะออกเอกสารใบสัง่
ซือ้ (Purchase Order) ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ 
สามารถวางบิลกบัลกูค้ารายนัน้ได้ 

ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทฯ สามารถตามใบคําสัง่ซือ้  (Purchase 
Order) ที่คงค้างดังกล่าวได้แล้วทัง้หมดและได้ดําเนินการ
วางบิลกับลูกค้าทัง้หมดแล้ว โดยคงเหลือยอดคงค้างรับ
ชําระ ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 976,910 บาท 
ซึง่จะครบกําหนดชําระในเดือน กมุภาพนัธ์ 2558  
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3. วงจรรายจ่าย 

บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบติังานที่ดี ตัง้แต่การเก็บเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนประวติัผู้ขาย (Supplier) ไปจนถึงการจ่าย
ชําระเงินด้วยเช็คให้แก่ผู้ขาย บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนประวัติผู้ ขายอย่างครบถ้วน มีการจัดทํา
ทะเบียนคมุสญัญาอย่างถกูต้อง เมื่อผู้ขายมาวางบิล บริษัทฯ มีการจ่ายชําระหนีอ้ย่างถูกต้องและผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอย่างเหมาะสม หากการจ่ายชําระหนีเ้ป็นเช็ค บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมเช็คไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจนและเป็นปัจจบุนั สาํหรับเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย พบว่า ทัง้การเบิกจ่าย การตรวจนับ และการจัดเก็บเป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามเอกสารและตามที่บริษัทฯ กําหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการควบคุมด้านการสอบทานงานที่ดี โดยมีการจัดทํางบ
กระทบยอดบญัชีธนาคารไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร และการจัดทําการกระทบยอดได้ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่าง
เหมาะสมและทนักาล 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การควบคมุภายในสาํหรับวงจรรายจ่ายของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   พีแอนด์แอล ได้ตัง้ข้อสงัเกต ุ
โดยสรุปประเด็นที่ควรแก้ไขทนัที ดงันี ้

1. บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้ (PO) คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 56 
จํานวน 3.75 ล้านบาท  

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการติดตามการสัง่ซือ้และทบทวน PO คงค้าง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ได้รับของตามกําหนด 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

ผู้บริหารรับทราบประเด็นดังกล่าว และได้กําชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบติัตามระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 

2. ข้อมูลอายุเจ้าหนีค้้างชําระ ตามระบบ Express ไม่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากระบบดังกล่าว
จะคํานวณอายุเจ้าหนีจ้ากวันที่ตัง้หนี ้แต่ที่ถูกต้อง
จะต้องคํานวณตามวันที่รับวางบิล บริษัทฯ จึงได้ทํา
การควบคุมการจ่ายชําระหนี ้โดยจัดทําประมาณการ
การจ่ายเงินในระบบ Excel  

ข้อเสนอแนะ 

ควรปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถคํานวณอายุเจ้าหนี ้
ได้อย่างถกูต้อง  

 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี  จาก Express เ ป็น 
Navision ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถคํานวณอายเุจ้าหนีต้ามวนัที่รับวางบิลได้   

 

ผลการติดตามการตรวจสอบของพีแอนด์แอลในปี 2557 

จากการติดตามการตรวจสอบในปี 2557 พบว่า บริษัทฯ ได้
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี จาก Express เป็น Navision แล้ว 
โดยระบบดงักลา่วเหมาะสมสามารถคํานวณอายุเจ้าหนีต้าม
วันที่วางบิลได้  และพบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  โดยฝ่ายบัญชีจัดทําสรุปรายงาน
เจ้าหนีท้ี่ยังไม่ได้จ่ายชําระจากระบบ Navision และเสนอให้
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับทราบเป็นประจําทุก
เดือน 
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4. การบริหารสนิทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบัติงานที่ดี ตัง้แต่การจัดซือ้ไปจนถึงการทําประกันภัยทรัพย์สิน สําหรับการจัดซือ้ การรับและการ
ตรวจนบัทรัพย์สิน เอกสารทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารประกอบการรับทรัพย์สิน และทรัพย์สินจริงที่ทําการตรวจนับ มีความถูก
ต้องตรงกนั และใบสง่ของ/ใบกํากบัภาษีมีการลงนามถกูต้องและครบถ้วน ในกรณีการนําทรัพย์สินออกจากบริษัทฯ หรือระหว่าง
หน่วยงาน พบว่า มีการจัดทําแบบฟอร์มในการนําทรัพย์สินออกนอกบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการทํา
ประกนัภัยโดยครอบคลมุมลูค่าทรัพย์สนิอย่างเหมาะสม และมีการจดัเก็บกรมธรรม์ โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การควบคมุภายในสาํหรับการบริหารสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   พีแอนด์แอล ได้
ตัง้ข้อสงัเกต ุโดยสรุปประเด็นที่ควรแก้ไขทนัที ดงันี ้

1. การคํานวณค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม 
พบว่า ยังไม่ดําเนินการประมาณการ มูลค่าทรัพย์สิน
เมื่อสิน้สดุอายุการใช้งาน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจาก
การขาย) ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2552) เร่ืองการด้อยค่าของทรัพย์สนิ 

ข้อเสนอแนะ 

ควรทําการประมาณการมูลค่าทรัพย์สินให้ครอบคลุม
ทรัพย์สนิทกุประเภทอย่างเหมาะสม 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารรับทราบประเด็นดังกล่าว 
และมีความเห็นตามผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยจะยึดมูลค่า
ซากที่  1 บาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังดําเนินการตามวิธี
ดงักลา่ว 

 

2. การบนัทกึข้อมลูทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า มีการบันทึก 
หมวดทรัพย์สินบางรายการไม่ถูกต้อง  คอมพิวเตอร์ที่
เป็นเซ็ทไม่มีการแบ่งแยกรายละเอียดอย่างชัดเจน และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายการไม่มีการระบุรหัส
ทรัพย์สนิ 

ข้อเสนอแนะ 

ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการบันทึกและทําการสอบ
ทานการกําหนดรหัสทรัพย์สินและข้อมูลในทะเบียน
ทรัพย์สนิอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความสบัสนและ
ง่ายต่อการค้นหา และเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความเป็น
ปัจจบุนั กรณีการบนัทกึทรัพย์สนิประเภทคอมพิวเตอร์ 
ควรทําการแยกตามสว่นประกอบหลกั 

 

ความเห็นของฝ่ายบริหารและความคืบหน้า 

ผู้บริหารรับทราบประเด็นดังกล่าว และได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ 
แบ่งแยกการบนัทกึรายการอปุกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน 
โดยในปัจจบุนัเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี  ้สําหรับหลักเกณฑ์ในการบันทึกรหัสทรัพย์สิน และ
รายละเอียดต่างๆ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยน
ระบบบัญชี จาก Express เป็น Navision ในไตรมาส 4 ปี 
2556 ดังนัน้ บริษัทฯ จะบันทึกรหัสทรัพย์สินให้ถูกต้องใน
ระบบใหม่  

 

ผลการติดตามการตรวจสอบของพีแอนด์แอลในปี 2557 

จากการติดตามการตรวจสอบในปี 2557 พบว่า บริษัทฯ ได้
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชี จาก Express เป็น Navision แล้ว 
โดยระบบดงักลา่วเหมาะสม  สามารถเรียกรายงานทะเบียน
คุมทรัพย์สินจากระบบ Navision เพื่อใช้ในการควบคุมและ
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ติดตามสนิทรัพย์ถาวรไว้อย่างเหมาะสม 
 
 
5. การบริหารทรัพยากรบคุคล (ยกเว้นการจ่ายเงินเดือน) 

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยบริษัทมีการจัดทําโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างหน่วยงานไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างถูกต้อง  นอกจากนีม้ีการ
กําหนดนโยบาย ระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบติังาน ในทุก ๆ ขัน้ตอนไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจนเช่นกัน ตัง้แต่ การขอ
อตัรากําลงั การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน (JOB DESCRIPTIONS) กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน  การจัดทําแฟ้มประวัติและเอกสารประกอบของพนักงาน การประเมินผล การเลื่อนตําแหน่ง การขึน้
เงินเดือน จนถงึการเลกิจ้างและการลาออกของพนักงาน 

ในเร่ืองของการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ มีการจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน(คู่มือพนักงาน) ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน ซึง่ได้นําเสนออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีการประทับตราและลงนามจาก
นกัวิชาการแรงงานชํานาญการอย่างถกูต้อง 

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นการจ่ายเงินเดือน) ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน  2557 
บริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามที่ได้นําเสนอข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. ในเร่ืองของวนัและเวลาในการปฏิบัติงาน ได้พบว่า มีข้อมูลการ
ลา ในระบบ  Hip Premium Time แต่ไม่พบ E-mail การลา 
นอกจากนีไ้ม่มีการอนุมัติใน E-mail การลา ไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้มั่นใจว่า การลางานทุกครัง้ของพนักงานได้ผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างแท้จริง ควรติดตามหลกัฐานการลา 
และจัดเก็บหลกัฐานการลาของพนักงานไว้อย่างครบถ้วน และ
เพื่อให้สามารถมัน่ใจว่าการลาทกุครัง้ เป็นไปตามกระบวนการที่
เหมาะสม ควรได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอํานาจทุกครัง้ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารรับทราบประเด็นดังกล่าว และเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน และกําชับ
ผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 

2. ในสว่นของการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนัน้พบว่าไม่มีการ
จดัทําหลกัฐานการเข้ารับการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อ เ ป็นหลักฐานการเ ข้ าปฐมนิ เทศ ควรจัดทํ า/ จัด เ ก็บ

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารรับทราบประเด็นดังกล่าว และเห็นด้วยตาม
ข้อ เส นอ แน ะข อง ผู้ ต ร วจ สอ บภ าย ใน  แ ละ จ ะ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ทนัที 
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เอกสารอ้างอิงการปฐมนิเทศของพนกังานเข้าแฟ้มทุกครัง้ 

 
11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ พีแอนด์แอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  สําหรับปี 2557 โดย  
พีแอนด์แอลได้มอบหมายให้นางสาว สกุัลยา  มโนเลิศ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารง
ตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
สาํหรับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ในปี 2556 และปี 2557 

 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2556 ปี 2557 

1 นาย ปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น และให้เช่า 
อาคารสาํนกังาน  
 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

 
 

เช่าอาคาร 
บริ ษั ท ฯ  เช่ า อา คา รสํ านัก งา น  เล ข ที่ 
1213/420 และ 1213/531 ซอยลาดพร้าว 
94 ( ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสํานักงาน
สาขา และโกดังสํานักงานของบริษัทฯ 
ตามลาํดบั โดยมีระยะเวลาการเช่าคราวละ 
3 ปี 
- ค่าเช่าอาคาร 
- เงินมดัจําค่าเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 
 

บริษัทฯ เช่าอาคารจากนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพื่อ
ใช้เป็น สาํนักงานสาขา และโกดังสํานักงานของบริษัทฯ 
โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชําระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก 
รายการดงักลา่วจงึมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นที่ตัง้สาํนกังานสาขาเหมาะสาํหรับการติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราราคา
ตลาด และเงื่อนไขการชําระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่า
อาคารโดยทัว่ไป ดงันัน้รายการดงักลา่วจึงมีความจําเป็น
และสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2556 ปี 2557 

2 บริษัท พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ จ ากัด  
(“พรีเม่ียม”) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ประกอบกิจการให้เช่าพืน้ที่โฆษณา เป็นนายหน้า ใน
การจดัหา เช่าพืน้ที่โฆษณา เช่ารถโดยสาร  
 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
มีกรรมการร่วมกัน คือ  นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ  ของบริษัทฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการในพ
รีเมี่ยม 
 

เช่าพืน้ที่โฆษณา 
บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ โฆษณาภายนอกและ
ภายในรถโดยสารปรับอากาศประเภท 
CNG522 และ NGV จากพรีเมี่ยม จํานวน
รวม 249 คัน โดยมีระยะเวลาการเช่าคราว
ละ  5 - 7 ปี  
- ค่าเช่าพืน้ที่โฆษณา  
 

 
 
 
 
 
 

21.27 
 
 

 
 
 
 
 
 

21.27 
 
 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ภายนอกและภายในรถโดยสารปรับ
อากาศจากพรีเมี่ยม เพื่อใช้โฆษณา โดยอัตราค่าเช่าเป็น
อัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการ
ชําระราคาเป็นอตัราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึง
มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเช่าพืน้ที่โฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเ ดียวกับที่ คิดกับ
บุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชําระราคาเป็นอัตราที่
เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและ
สมเหตสุมผล 
 

3 นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
 

คํา้ประกนัเงินกู้ ยืม 
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ คํา้ประกัน
วงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทฯ 
โดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
คํา้ประกนัโดยบญัชีเงินฝาก และคํา้ประกัน
โดยนายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ มีวงเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจโดยวงเงิน
กู้ ยืมดังกล่าวคํา้ประกันโดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้
กู้ ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการคํา้
ประกนัดงักลา่ว  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2556 ปี 2557 

-  วงเงินคํา้ประกนั 
      วงเงินเบิกเกินบญัชี 

 วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

 
6.00  

176.00 
 

 
6.00 

220.00 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  
รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้มีความจําเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ โดยการเช่าพืน้ที่โฆษณามีความ
สมเหตสุมผล เนื่องจากเป็นรายการการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ คิดกับบุคคลภายนอก  และการคํา้ประกันเงิน
กู้ ยืมของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้กู้ ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการคํา้
ประกนัดงักลา่ว 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความจําเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั โดยกรณีที่มีรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน
อตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกัน
ซึง่กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เห มาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได้ และนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติ
ดงักลา่ว 
 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ 
บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูก
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นําไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ แต่เป็นการทํารายการที่บริษัทฯได้
คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
 
ทัง้นี ้สาํหรับรายการคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินโดยกรรมการ จะไม่เกิดขึน้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะขอปลดการคํา้
ประกนัดงักลา่วจากสถาบนัการเงินภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที่รายการเช่าพืน้ที่โฆษณา ซึ่งจัดเป็น
รากการการค้าทัว่ไป จะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดขึน้ต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกบัการเช่าพืน้ที่สํานักงาน ซึ่งอัตราค่าเช่าและ
เงื่อนไขการเช่าจะอ้างอิงและเป็นไปตามราคาตลาด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายและสมเหตุสมผล เป็น
ธรรมต่อคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 



 
 
 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 

ประจ าปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญาตเลข
ทะเบียน 

บริษัทผู้สอบบัญชี 

ปี 2555 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
ปี 2556 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
 ปี 2557 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

 
13.2 สรุปรายงานสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2555 

ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

งบการเงินเพื่อ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ
ส าหรับงวดปีบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2556 

ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัทฯโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น และข้อจ ากดัในการเผยแพร่และน าไปใช้ 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชี ขอให้สังเกตตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะข้อ 1.2 ซึง่อธิบายเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการจัดท างบ
การเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ และข้อ 2.1 ซึง่อธิบายเก่ียวกบัหลกัการในการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยอ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันที่ผู้ สอบบัญชีได้รายงานตามรายงานลงวันที่ 4 เมษายน 
2557 และปรับปรุงด้วยรายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามค าแนะน าของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล ทัง้นี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในหนังสือชีช้วนและเพื่อประกอบการ
ย่ืนขอท าค าเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ แก่บคุคลภายนอกต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนัน้ อาจไม่
เหมาะสมส าหรับใช้เพื่อวตัถปุระสงค์อื่น รายงานนีจ้งึไม่ควรน าไปใช้อ้างอิงในประเทศอื่นหรือเพื่อ
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งบการเงนิ สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ สอบบัญชีไม่มีหน้าที่หรือส่วน
รับผิดชอบและขอปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือการอ้างอิงถึง
รายงานฉบบันีใ้นสว่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมใดๆ รวมถงึการขายหลกัทรัพย์ นอกจากการย่ืนขอท า
ค าเสนอขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอกต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

งบการเงินรวมส าหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2557 

ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของ                              
บริษัทฯ โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น 

ผู้ สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เ ก่ียวกับการที่บริษัทฯปรับปรุง
ย้อนหลังงบการเงินปีก่อน ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบในปีปัจจุบัน ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีมิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด 
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13.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2555-2557 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะ
กจิการ 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556  2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรัพย์             
สนิทรัพย์หมุนเวียน 

      
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 58.1 4.9 73.7 3.2 60.6 2.6 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 364.7 30.8 420.6 18.5 473.7 20.0 
   ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดัจ่ายภายใน 1 ปี 6.2 0.5 23.5 1.0 44.6 1.9 
   สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 19.7 1.7 55.7 2.5 25.7 1.1 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 448.7 37.9 573.5 25.2 604.6 25.6 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      
   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 61.6 5.2 127.2 5.6 140.7 5.9 
   เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10.0 0.9 10.0 0.4 10.0 0.4 
   สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 574.2 48.6 1,072.3 47.2 1,162.6 49.2 
   สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 18.0 1.5 297.8 13.1 291.1 12.3 
   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1.4 0.1 1.9 0.1 4.3 0.2 
   ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดัจ่ายมากกว่า 1 ปี - - 151.4 6.7 120.5 5.1 
   เงินมดัจ าค่าเช่า 45.8 3.9 18.0 0.8 12.0 0.5 
   สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 23.0 1.9 19.4 0.9 19.6 0.8 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 734.0 62.1 1,698.0 74.8 1,760.8 74.4 
รวมสนิทรัพย์ 1,182.7 100.0 2,271.5 100.0 2,365.4 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะ
กจิการ 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556  2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      หนีส้นิ 
      

หนีส้ินหมุนเวียน 
      

   เงินเบกิเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั 
   การเงิน 

5.0 0.4 176.0 7.7 220.0 9.3 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 167.6 14.2 407.7 18.0 275.2 11.6 
   สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

49.9 4.2 150.8 6.6 252.3 10.7 

   หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ   
   ภายในหนึง่ปี 

76.9 6.5 75.2 3.3 61.8 2.6 

   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 43.1 3.6 36.6 1.6 5.5 0.2 
   รายได้รับลว่งหน้า 41.1 3.5 14.9 0.7 6.2 0.3 
   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 28.5 2.4 33.9 1.5 54.0 2.3 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 412.1 34.8 895.1 39.4 875.0 37.0 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

      
   เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่น 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

183.4 15.5 433.3 19.1 706.1 29.9 

   หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่น 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

156.1 13.2 86.0 3.8 25.1 1.0 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.1 0.0 3.1 0.1 2.9 0.1 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 339.6 28.7 522.4 23.0 734.1 31.0 
รวมหนีส้นิ 751.7 63.5 1,417.5 62.4 1,609.1 68.0 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

      ทุนเรือนหุ้น 
      

ทนุจดทะเบียน  
      

   ทนุท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 225.0 19.0 259.7 11.4 259.7 11.0 
   สว่นเกินมูลค่าหุ้น - 

 
426.3 18.8 426.3 18.0 

ก าไรสะสม  
    

  
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 16.2 1.4 26.0 1.1 26.0 1.1 
   ยงัไม่ได้จดัสรร  189.8 16.1 142.0 6.3 44.3 1.9 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 431.0 36.5 854.0 37.6 756.3 32.0 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,182.7 100.0 2,271.5 100.0 2,365.4 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงินเฉพาะ
กจิการ 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556 2557 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้             
   รายได้จากการให้บริการ 1,010.1 99.8 1,379.4 99.7 1,465.1 99.7 
   รายได้อ่ืน 2.2 0.2 3.7 0.3 3.8 0.3 
รวมรายได้ 1,012.3 100.0 1,383.1 100.0 1,468.9 100.0 
ค่าใช้จ่าย       
   ต้นทนุการให้บริการ 590.2 58.3 784.1 56.7 941.8 64.1 
   ค่าใช้จ่ายในการขายและการ 
   บริการ 

66.9 6.6 91.3 6.6 100.1 6.8 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63.7 6.3 93.6 6.8 101.5 6.9 
   ขาดทนุจากการด้อยค่าของ 
   สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

- - 125.5 9.1 - - 

ค่าใช้จ่าย 720.8 71.2 1,094.5 79.2 1,143.4 77.8 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 291.5 28.8 288.6 20.8 325.5 22.2 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 22.2 2.2 40.0 2.9 55.2 3.8 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 269.4 26.6 248.6 17.9 270.3 18.4 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72.1 7.1 82.0 5.9 63.7 4.3 
ก าไรส าหรับปี 197.2 19.5 166.6 12.0 206.6 14.1 

   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 
สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- - - - 0.8 0.0 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 197.2 19.5 166.6 12.0 207.4 14.1 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 226.0  0.65  0.08  
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 0.9  257.8  2,597.4  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (ปรับปรุง)1/ 0.23  0.06  0.08  
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (ปรับปรุง) 1/ (หุ้น) 872.8  2,578.4  2,597.4  

1/เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (ปรับปรุง) ในปี 2555 ถงึปี 2556 ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัเฉล่ียถว่งน า้หนักเท่ากบั  

872.8 ล้านหุ้น และ 2,578.4 ล้านหุ้นตามล าดบั ซึ่งเสมือนกบับริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จาก 100.0 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.1 บาทตอ่หุ้น ตัง้แตปี่ 

2555   
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

   
ก าไรก่อนภาษี 269.4 248.6 270.3 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมการ
ด าเนนิงาน    
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 95.7 208.9 292.4 
   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.9 - 1.2 
   ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - 125.5 - 
   ก าไรจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ (0.0) (0.4) - 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.0 3.1 0.8 
   ดอกเบีย้รับ (1.8) (2.4) (2.9) 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 22.2 39.9 55.2 
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนนิงาน 

386.4 623.2 617.0 

สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
   

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (180.3) (46.8) (54.4) 
   สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 29.2 48.7 8.9 
   สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.7 (121.0) 36.7 
หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 61.7 (0.6) (150.6) 
   รายได้รับลว่งหน้า - (54.0) (8.7) 
   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 49.7 (2.2) 20.1 
เงินสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน 350.4 447.3 469.0 

   จ่ายดอกเบีย้ (5.3) (38.5) (67.6) 
   จ่ายภาษีเงินได้ (50.2) (89.0) (97.3) 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 294.9 319.8 304.1 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

   
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัเพิม่ขึน้  (61.6) (65.5) (13.5) 
   เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย - (420.9) - 
   เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิม่ขึน้ (10.0) - - 
   เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 0.1 0.5 - 
   เงินสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ (312.8) (335.1) (328.1) 
   เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1.4) (50.4) (46.8) 
   เงินสดรับจากดอกเบีย้ 1.7 2.2 3.0 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (384.0) (869.2) (385.4) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
   เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั 
   การเงิน  

5.0 168.0 44.0 

   จ่ายเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี 
   เก่ียวข้องกนั 

(49.2) - - 

   เงินสดรับจากกู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 

243.0 440.0 531.7 

   ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9.7) (89.2) (157.4) 
   เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงิน (73.3) (210.2) (75.4) 
   เงินรับค่าหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 81.0 461.0 - 
   เงินปันผลจ่าย (61.0) (204.6) (274.7) 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 135.8 565.0 68.2 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 46.7 15.6 (13.1) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 11.4 58.1 73.7 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 58.1 73.7 60.6 
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13.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.1 0.7 0.7 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 0.9 0.5 0.6 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.9 0.5 0.3 
อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  4.0 3.7 3.3 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  89.2 96.5 111.1 
อตัราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  7.5 9.2 9.8 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  48.0 39.1 37.2 
Cash Cycle (วนั)  41.2 57.4 73.9 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)      
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 41.6 43.2 35.9 
อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (ร้อยละ) 28.6 20.7 21.9 
อตัราก าไรอ่ืน (ร้อยละ) 0.2 0.3 0.3 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (ร้อยละ) 101.9 112.2 94.5 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 19.5 12.0 14.1 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  61.3 25.9 25.7 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ)  20.7 9.6 8.9 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)  61.7 45.6 44.7 
อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เทา่)  1.1 0.8 0.6 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)      
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) 1.7 1.7 2.1 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 65.6 11.6 11.2 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.7 0.5 0.5 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 30.9 122.8 147.7 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
14.1  บทสรุปโดยผู้บริหาร 

บทสรุปผลประกอบการประจ าปี 2557  

 รายรับปี 2557 โตขึน้ 6.2% จากปี 2556 

 ก าไรสทุธิปี 2557 โตขึน้ 24% จากปี 2556 

 
แหล่งข้อมูล : บริษัท แพลน บี  มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

บทสรุปรายละเอียดทีส่ าคญัอื่นๆ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีการชะลอตวัลงในปี 2557จาก

ปัจจยัความไม่แน่นอนของการเมือง 

o รายได้รวมของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตเพิ่มขึน้ได้ 6.2% ในขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อ

โฆษณาโดยรวมและสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยปี 2557  มีอัตราการเติบโตลดลง 9.51% และลดลง 

5.7%ตามล าดบั  

o การเติบโตนีเ้กิดขึน้จากความเป็นผู้น าด้านความหลากหลายของสื่อที่บริษัทฯมี และการคิดค้น

นวตักรรมสือ่ใหม่ รวมถงึจ านวนสือ่ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทฯมีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง  

o ปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาได้รับผลกระทบอย่างหนัก  จากปัจจัยความ

ไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2557 โดย

ภาพรวมอตุสาหกรรมสือ่โฆษณายังมีโอกาสจะกลบัมาสู่สภาวะการเติบโตอีกครัง้ซึ่งจะส่งผลในทางบวก

กบับริษัทฯ  
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แหล่งข้อมูล : บริษัท แพลน บี  มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ:  1. มูลค่าสือ่เต็มจ านวนค านวนจากปริมาณสือ่ทีมี่ขายและราคาเฉล่ียในปีนัน้ๆ ณ วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2558 

2. บริษัทมีแผนทีจ่ะเพ่ิมปริมาณสือ่อย่างต่อเนือ่งในปี 2558 ซ่ึงจะมีผลต่อโอกาสรับรู้รายได้เพ่ิมเติม 
 

o บริษัทฯมีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการจากตลาดมากขึน้จากการลงทนุในนวตักรรมสือ่ใหม่

อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งแม้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัส่งผลให้ความสามารถในการหารายได้ในปี 

2558 เพิ่มขึน้ 24.3% เป็น 2,518.5 ล้านบาท จาก 2,025.2 ล้านบาทในปี 2557 โดยประสทิธิภาพในการ

ขายสือ่ของปี 2557 อยู่ที่ 71.8% และมีโอกาสหารายได้เพิ่มขึน้ในปี 2558  ถงึ 73.0% จากปี 2557 

o ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่  ซึง่ความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติมจะมี

ผลกระทบเชิงบวกกบัก าไรสทุธิเป็นอย่างมาก 

o ภาระดอกเบีย้จะลดลงอย่างมีนัยยะในปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯจะน าเงินจากการเพิ่มทนุเพื่อช าระหนี ้

โดยค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ในปี 2557 มียอดทัง้หมด 55.2 ล้านบาท 

o การไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์สื่อใหม่อย่างต่อเน่ือง 

 ทิศทางในอนาคต บริษัทฯ จะเร่งขยายสว่นแบ่งตลาดสือ่โฆษณาและสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยโดยเน้น 

o การเพิ่มรายได้สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน ที่ถกูกระทบและมีการชะลอตวัในช่วงไตรมาส 1 

และ 2 ของปี 2557 

o การเร่งหารายได้จากโครงการสื่อใหม่ท่ีมีการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ระหว่างปี 2557 โดยเฉพาะสือ่

โฆษณากลางแจ้งประเภทภาพเคลือ่นไหว เพื่อให้มีผลเชิงบวกกบัรายได้รวมได้เต็มปี โดยโครงการทัง้หมด

มีทัง้สิน้ 5 โครงการและอาจสามารถหารายได้เต็มปีเพิ่มมากขึน้ถงึ 638.0 ล้านบาท 

o การพัฒนาโครงการเพิ่มพืน้ที่สื่อใหม่ที่ได้รับการอนุมัติส าหรับปี 2558 โดยมีจ านวนทัง้หมด 7 

โครงการซึง่สามารถเพิ่มโอกาสหารายได้ให้บริษัท 262.0 ล้านบาทในปี 2558  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแยกตามส่วนงานจากมลูค่าส่ือเตม็จ านวน (ล้านบาท) 

73% 

73.0% 
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o การหาช่องทางขยายและพัฒนาพืน้ที่สื่อโฆษณาเพิ่มเติมโดยเน้นไปที่หวัเมืองใหญ่ของประเทศไทย

และประชาคมอาเซียนเพื่อการเข้าถงึผู้บริโภคทัว่ทัง้ภูมิภาค 

14.2  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 สามารถเติบโตเพิ่มขึน้ 6.2% โดยดีกว่าทัง้อุตสาหกรรมสื่อและกลุ่มสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยโดยรวม รวมถึงมีอัตราการเติบโตมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2557 ที่ขยายตัว
เพียงร้อยละ 1.7 
ภาพรวมมูลค่าการใชจ่้ายอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาปี 2557(ลา้นบาท) 

 
แหลง่ข้อมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในปี 2557 มีการหดตัวน้อยกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม โดยมี
การเติบโตติดลบ 5.7% เมื่อเทียบกบัภาพรวมของอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาที่มีการเติบโตติดลบ 9.5% เนื่องจากปัจจัยทางการ
เมืองที่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลกระทบเป็นอย่างย่ิงกบัแผนการตลาดและการเปิดตัวสนิค้าในปี 2558 
มูลค่าการใชจ่้ายในอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัเปรียบเทียบกบัรายไดข้องบริษัท (ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 

 

แหล่งข้อมูล : บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยั 

รายไดข้องบริษทัฯ 

เหตุชุมนุม 
ทางการเมือง 

กลุ่มผูชุ้มนุม 
ปิดกรุงเทพ รัฐประหาร 
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สื่อของบริษัทฯ โดยรวมยังสามารถรักษาระดับการเติบโตได้เน่ืองจากความหลากหลายของสื่อ แม้ว่าเหตุการณ์
ทางการเมืองโดยเฉพาะการปิดถนนเดินขบวนในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยเฉพาะสื่อประเภทระบบขนส่งมวลชน (Transit) โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวและสินค้าในหลายประเภทยกเลิก หรือ เลื่อนการท าโฆษณาประชาสมัพันธ์จนกว่า
สถานการณ์จะกลบัสู่สภาวะปกติ แต่บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการด้วยสื่อประเภทอื่นๆ ที่เน้นการเข้าถึงรูปแบบการใช้ชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น สื่อประเภท Bus 
Media แม้ถกูกระทบอย่างหนกัจากการที่เจ้าของสนิค้าไม่สามารถระบุสายรถและเส้นทางที่ต้องการได้ก็สามารถเปลี่ยนแผน
มาใช้สือ่ประเภทภาพนิ่ง (Outdoor Static) และ ภาพเคลือ่นไหว (Outdoor Digital) ที่มีเครือข่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วทัง้
กรุงเทพฯ และ หวัเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดี  
 
ไตรมาส 4 ของปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเร่ิมมีการฟ้ืนตัว  และบริษัทฯ สามารถที่
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีอตัราการเติบโต 21.8% ที่มากกว่าอุตสาหกรรมจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 11.9% โดยมี
ผลจากการที่บริษัทฯเลอืกที่จะลงทนุต่อเนื่องผ่านช่วงวิกฤตการณ์การเมือง โดยเน้นการเพิ่มพืน้ที่สื่อที่มีความหลากหลายและ
สามารถปิดช่องว่างความต้องการของการท าการตลาดได้เป็นอย่างดี 
 
14.3  พัฒนาการที่ส าคัญในรอบปี 2557 

ภาพรวม 

 บริษัทฯ ไม่หยุดน่ิงท่ีจะลงทุนในการขยายพืน้ท่ีและเพ่ิมรูปแบบสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่ อาศัยที่เป็น

ช่องทางตอบสนองความต้องการด้านโฆษณาประชาสมัพันธ์ของทุกประเภทสินค้า โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคใน

แต่ละกลุ่มที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้แม้สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

โดยรวมของปีจะมีความไม่แน่นอน  

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit media) 

 ท าการติดตัง้สื่อโฆษณารูปแบบดิจติอลภายในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) สายสีน า้เงินทัง้หมด  112 จุด 

ใน 18 สถานี โดยบริษัทมีการรับรู้รายได้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2557 และผลตอบรับของสือ่ยังไม่รวดเร็วตามมาตรฐาน

ของการสร้างสือ่ใหม่ของบริษัทฯ ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550%E2%80%932551
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 ท าการติดตัง้และทดสอบระบบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เนตบนรถโดยสารปรับอากาศประจ าทาง 

(Bus-Wifi) ในเดือนกนัยายน 2557 และมีผลตอบรับจาก Pilot Project ในเกณฑ์ดี โดยมีการใช้บริการ (Adoption 

Rate) มากถงึ 60% โดยบริษัทฯ จะท าการติดตัง้บนรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางจ านวน 500 คนั และสามารถ

ให้บริการแก่ลกูค้าภายในเดือนกรกฎาคม 2558 

สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor media) 

 ท าการขยายสื่อโฆษณากลางแจ้งรูปแบบดิจติอลสู่หัวเมืองใหญ่ท่ัวประเทศ โดยท าการติดตัง้จอป้ายดิจิตอล

ขนาดใหญ่บนพืน้ที่ของห้างสรรพสนิค้าเครือเซ็นทรัลทัง้สิน้ 6 จดุ ใน 5 จงัหวดัครอบคลมุ 4 ภาคทัว่ประเทศ ได้แก่ 

จงัหวดัเชียงใหม่, เมืองพทัยา, จงัหวดัขอนแก่น, เมืองหาดใหญ่, จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และ   เกาะสมยุ โดยเร่ิมมีการ

รับรู้รายได้ในเดือนมีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

 ท าการขยายสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบครบวงจรทัง้รูปแบบป้ายนิ่ง  (static) และ จอดิจิตอล (digital) ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่จ านวนทัง้สิน้ 260 ป้าย โดยเร่ิมมีการรับรู้รายได้ในเดือนเมษายน 2557 
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 ท าการขยายสื่อโฆษณากลางแจ้งรูปแบบดิจติอลครอบคลุมทุกพืน้ท่ีภายในกรุงเทพมหานครจ านวน 82 จอ 

โดยเร่ิมมีการรับรู้รายได้ในเดือนสงิหาคม 2557 

 
 

 
 
 
 
 
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า 

 ได้รับสัญญาสัมปทานในการบริหารจดัการและขายสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 

โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตัง้แต่เดือน มกราคม 2558 

 ได้รับสัญญาสัมปทานในการบริหารจดัการและขายสื่อโฆษณาบริเวณห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเร่ียม 

(Emporium) และ เอ็มควอเทียร์ (Emquartier) โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตัง้แต่เดือน เมษายน 

2558 

 

14.4  ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯปี 2557 

รายไดแ้ละก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 

 
แหลง่ข้อมูล : บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 ดีขึน้จากปี 2556 โดยบริษัทฯ มีรายได้ทัง้หมด 1,468.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 
2556 จ านวน 85.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.2  โดยรายได้หลกัของบริษัทเป็นรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่สื่อโฆษณาจ านวน 
1,465.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.7 ซึ่งรายได้จากการให้บริการเช่าพืน้ที่สื่อโฆษณาแบ่งออกเป็น รายได้จากสื่อโฆษณา
กลางแจ้งประเภทดิจิตอล รองลงมาเป็นสือ่โฆษณากลางแจ้งประเภทภาพนิ่ง และสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สดุท้าย
เป็นรายได้จากสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า  
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ต้นทุนการให้บริการ ส าหรับปี 2557 มีจ านวนทัง้สิน้ 941.8 ล้านบาท คิดเป็น 64.1% ต่อรายได้ เพิ่มขึน้จาก 56.7% จากปี
ก่อนเนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าเช่า ค่าไฟฟ้า รวมทัง้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสื่อโฆษณาใหม่ เช่น Plan B TV 
Digital, Digital@Central Nationwide, Digital MRT, Chiangmai City Network ฯลฯ ซึ่งท าให้อัตราก าไรขัน้ต้นเป็น 35.9% 
ลดลงจาก 43.2% ในปีก่อน เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการตอบรับของสื่อที่ไม่รวดเร็วตาม
มาตรฐานของการสร้างสือ่ใหม่ของบริษัทฯ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปี 2557 มีจ านวนทัง้สิน้ 201.6 ล้านบาท โดย
ลดลงจากปีก่อนจ านวน 108.8 ล้านบาท คิดเป็น 13.7% ต่อยอดขาย ลดลงจาก 22.4% โดยสาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจากในปี 
2556 บริษัทฯได้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 125.5 ล้านบาท ซึ่งในการตัดด้อยค่า
ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการทางบญัชีที่เก่ียวข้องกบัมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยที่บริษัทฯที่ซือ้มาในระหว่างปี 2556 
เพื่อสะท้อนมลูค่าที่เหมาะสมตามเนือ้หาสาระของรายการให้ดีย่ิงขึน้และให้ถือว่าการซือ้บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทเป็นการซือ้
สนิทรัพย์แทนการซือ้ธุรกิจ  ดงันัน้หากไม่น ารายการขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมาพิจารณาจะพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร นัน้เพิ่มขึน้จาก 184.9 ล้านบาท  (คิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 13.4 ของรายได้รวม) ในปี 2556 เป็น 201.6 ล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  13.7 ของรายได้รวม) ในปี 
2557 โดยการเพิ่มขึน้นัน้มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้
จากปีก่อน นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็สงูขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้
ของจ านวนพนกังาน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ประกอบกับมีการปรับค่าเช่าตามสญัญาโดยวิธีเส้นตรงเพื่อให้เป็นไป
ตามาตราฐานการบญัชีซึง่สง่ผลให้ค่าเช่าสงูขีน้  
 
ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2557 เท่ากบั 206.6 ล้านบาท และมีอัตราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 14.1 เพิ่มขึน้จากปี 2556 ที่มีก าไร
สทุธิเท่ากบั 166.6 ล้านบาท และมีอัตราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 12.0   
 
14.5  ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 
สนิทรัพย์สว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีก้ารค้า และส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวมในปี 2556 และ 2557 เท่ากบั 2,271.5 ล้านบาท และ 2,365.4 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มขึน้ของ ลูกหนีก้ารค้า ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้ และ การเพิ่มขึน้ของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อปุกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มในสื่อโฆษณาใหม่ๆ เช่น สื่อโฆษณา  Metro Poster  ( ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ที่
อยู่ริมถนน  ) Pole Wrap  ( ป้ายโฆษณาที่อยู่ตามตอม่อภายในทางพิเศษ )  Unipole  ( ป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ ตัง้ ตาม
สถานที่ที่โดดเด่น เช่น  แหล่งธุรกิจ , ทางด่วน สายหลกั , ถนนสายหลกั )  Chiang Mai city network  (สื่อโฆษณาในเมือง
ใหญ่อนัดบัสองของประเทศ) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มขึน้เป็น 1,162.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์
โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รองลงมาคืองานระหว่างก่อสร้าง โดยรวมแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 – 97 ซึ่งสอดคล้อง
กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครือข่ายสื่อโฆษณา โดยในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ ลงทุนในสื่อโฆษณาหลกัๆ เช่น 
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Digital Billboard@CBD, Digital Billboard@Italthai,  Metro Poster, Serie Poster, Pole Wrap, Digital 
Billboard@Central, Digital Siam และ Plan B TV เป็นต้น 

รายละเอียดของสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ มีดงันี ้ 

สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 663.2 61.8 965.1 83.0 
งานระหว่างก่อสร้าง 378.5 35.3 163.2 14.0 
สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 12.3 1.1 11.2 1.0 
ยานพาหนะ 8.6 0.8 6.8 0.6 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านกังาน 9.7 0.9 16.4 1.4 
รวม-สุทธิ 1,072.3 100.0 1,162.6 100.0 

แหล่งข้อมูล : บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี  ้ งานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 โดยหลักได้แก่ การก่อสร้างและติดตัง้สื่อจอดิจิตอล ที่
ห้างสรรพสนิค้าเอ็มโพเร่ียม, เอ็มควอเทียร์ และ ภายในห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน (Siam Paragon in mall) 
 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เท่ากับ 1,609.2 ล้านบาท และ 1,417.5 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวม มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ระยะยาวและระยะสัน้  จากสถาบันการเงิน เพื่อขายสื่อโฆษณาของบริษัท
ฯ แต่ในส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะช าระเงินกู้
ทัง้หมดหลงัจากได้มีการเพิ่มทนุเพื่อลดดอกเบีย้ค่าใช้จ่ายที่มียอดทัง้หมด 55.2 ล้านบาทในปี 2557 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 756.3 ล้านบาท ลดลง 97.7 ล้านบาท จาก 854.0 ล้านบาท ในปี 2556 
โดยที่การลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้นมาจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้จากก าไรจากการด าเนินงานงวด 12 เดือน จ านวน 206.6 
ล้านบาท ประกอบกับผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกจ านวน 0.9 ล้านบาท สทุธิกับการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด รวมจ านวน 305.2 ล้านบาท   
 
14.6  กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ส าหรับปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์และหนีส้นิลดลงจาก 623.2 ล้าน
บาท เป็น 617.0 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจาก 319.8 ล้านบาท เป็น 304.1 ล้านบาท อัน
เนื่องมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน 
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุลดลงจาก 869.2 ล้านบาท เป็น 385.4 ล้านบาท  เนื่องจาก
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุนเพื่อซือ้บริษัทย่อย จ านวน 420.9 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ในเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผกูพนัในจ านวนที่สงูมาก จ านวน 65.5 ล้านบาท เพื่อค า้ประกนัเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 
ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 565.0 ล้านบาท เป็น 68.2 ล้านบาท  เนื่องจากในปี 
2556 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  จ านวน 461.0 ล้าน 
 
14.7  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
หากพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ณ วนัสิน้รอบบญัชี ปี 2557 และ 2556 จะพบว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ใน
ระดบัต ่ากว่า 1 เท่า  โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.7 เท่า ตามล าดับ โดยอัตราส่วนดังกล่าว
ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้ว  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นว่าเงินเบิกเกินบัญชีและส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปีที่เพิ่มขึน้จาก 326.8 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 472.3 ล้านบาท ในปี 2557  แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นลดลงอย่างมากจาก 407.7 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 275.2 ล้านบาท ในปี 2557 เพราะว่ามีการจ่ายช าระ
เจ้าหนีค่้าก่อสร้างในปี 2557 จ านวนสงูถงึ 164 ล้านบาท  จงึท าให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งไม่เปลีย่นแปลงจากปีก่อน  
 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 
ใน ปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่เท่ากบั 111.1 วนั และ 96.5 วนั ตามล าดับ ซึ่งมีระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ฉลีย่ที่เพิ่มขึน้สงูกว่านโยบายการให้สนิเชื่อแก่ลกูค้าตามนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลกูค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่าง 30  
– 90 วัน เนื่องจากลกูค้าที่ใช้บริการในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเอเจนซี่ ซึ่งจะมีระยะเวลาในการช าระเงิน (Credit Term) ที่
ยาวนานกว่า และมีรอบระยะเวลาการวางบิลของตน ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนีอ้าจจะยาวนานออกไปอีก ประกอบกับมี
ลกูค้าบางรายที่ช าระเงินลา่ช้ากว่าเกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด และลกูค้าบางรายไม่ได้ออกเอกสารสัง่ซือ้ (Purchase 
Order) ให้บริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถวางบิลได้ ท าให้ระยะเวลาการเก็บหนีย้าวนานขึน้ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ติดตาม และทวงถามตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถติดตามหนีไ้ด้บางส่วนแล้ว ทัง้นี  ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทฯ มีลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 12 เดือน จ านวน 1.2 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน  
 
ระยะเวลาช าระหนี ้
ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาช าระหนีเ้ท่ากบั 37.2 วัน และ 39.1 วัน ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายปกติ
ของระยะเวลาการช าระหนีข้องบริษัทฯ ที่ได้รับจากคู่ค้า (Supplier) ที่มีระยะเวลาประมาณ 30 – 60 วัน โดยระยะเวลาที่
ลดลงเกิดจากการให้ระยะเวลาในการช าระเงิน (Credit Term) ที่สัน้ขึน้ของ Supplier ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายช าระตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
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วงจรเงินสด (Cash Cycle) 
บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเพิ่มขึน้เป็น 73.9 วัน จาก 57.4 วัน ใน ปี 2556 โดยเป็นผลมาจากระยะการเก็บหนีท้ี่เพิ่มสงูขึน้และ
ระยะเวลาการช าระหนีส้ัน้ลง สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ ซึง่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงปัญหาดังกล่าว จึง
ได้มีกระบวนการติดตามการวางบิลอย่างเคร่งครัด ซึง่จะช่วยให้กระแสเงินสดหมนุเวียนได้ดีย่ิงขึน้ในอนาคต  
 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจาก ร้อยละ 9.6 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 8.9 ในปี 2557 เนื่องมาจากมีการ
เพิ่มขึน้ของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม ที่สูงขึน้ประมาณ  90.3 ล้านบาท โดยการ
เพิ่มขึน้หลกั ๆ มาจากการลงทนุในอปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก ซึง่อปุกรณ์เหล่านีจ้ะสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทฯในอนาคตต่อไป อนัจะสง่ผลให้ประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์ดีขึน้ในอนาคต  
 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดับสงู จากการขยายธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในระดบั 2.1 เท่า และ 1.7 เท่าตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวจะปรับตัวลดลง 
ภายหลังจากการขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในปี 2558 ซึ่งจะท าให้ฐานทุนของบริษัทฯ ขยายเพิ่มขึน้ ท าให้
โครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งขึน้และพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต  นอกจากนี ้หากพิจารณาความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้ของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยู่ในระดับดี ซึ่งเห็นได้จากอัตราส่วน
ความสามารถช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดบัสงูที่ระดบั 11.2 และ 11.6 เท่า ตามล าดบั  
 
14.8  มุมมองผู้บริหารต่อการด าเนินงานในอนาคต 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมที่จะขยายและลงทุนเพื่อสร้างสื่อโฆษณาที่มี
นวัตกรรมและความหลากหลายสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดทุกกลุ่มลกูค้าเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยในปี 
2558 บริษัทจะมุ้งเน้น 

o การเพิ่มสดัส่วนการเช่าพืน้ที่โฆษณาของสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน ที่ถูกกระทบในช่วงไตรมาส 1 และ 2 

ของปี 2557 

o การเร่งหารายได้จากโครงการสื่อใหม่ที่มีการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ระหว่างปี 2557 เพื่อให้ได้รายได้เต็มปี โดย

โครงการทัง้หมดมีทัง้สิน้ 5 โครงการและสามารถหารายได้เต็มปีมากถึง 638 ล้านบาท โดยรวมถึงโครงการสื่อ

โฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล Plan B TV, Chiang Mai city network, Digital@MRT, Digital@Central และ 

สือ่โฆษณาบนระบบตู้ เติมงานโทรศพัท์มือถือประเภทดิจิตอล (POS Media) 

o การพัฒนาโครงการสื่อใหม่ที่ได้รับการอนุมัติส าหรับปี 2558 โดยมีจ านวนทัง้หมด 7 โครงการและสามารถเพิ่ม

โอกาสหารายได้ให้บริษัท  262 ล้านบาทในปี 2558 โดยรวมถึงโครงการ สื่อโฆษณาภายในพืน้ที่ห้างสรรพสินค้า 

สยาม พารากอน (Siam Paragon in mall), สื่อจอดิจิตอลบริเวณห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเร่ียม (Emporium) และ 

เอ็มควอเทียร์ (Emquartier), ป้ายโฆษณาบนพืน้ที่การทางพิเศษ (Flyover 2.0), Handgrip & Bench@MRT, สื่อ
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โฆษณาบนระบบตู้ เติมงานโทรศพัท์มือถือประเภทป้ายนิ่ง (POS Static Media) และ สือ่ป้ายโฆษณาภายในจังหวัด

อดุรธานี  

o การหาช่องทางพฒันาสือ่โฆษณาเพิ่มเติมโดยเน้นไปที่หวัเมืองใหญ่ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนเพื่อการ

เข้าถงึผู้บริโภคทัว่ทัง้ภูมิภาค 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง  บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของนายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

ดร. พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการ
ผู้จดัการ 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ  

 
ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1  
ประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

31 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  
 Depaul University 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

51.0% พ่ีชายนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2548 - 2557 ประธานกรรมการบริษทั บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เวอริซายน ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอด คูซีน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย  ์

กจิการอ่ืน 
2556 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอ๊าทด์อร์ มีเดีย อินเวสเมน้ท ์

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมน้ท ์

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลด้ิง 

2550 – 2556 กรรมการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 

2550 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 

2550 – 2553 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. พรพิน ทรานสปอร์ต 

2546 – 2554 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอาทด์อร์ รีพบัลิค 

2546 – 2554 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. อรนลิน  

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1  

28 - ปริญญาตรี สาขาการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ Shanghai University 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม

-ไม่มี- นอ้งชายนายปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 

กจิการอ่ืน 
2551 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 
 กรรมการ/1  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผูจ้ดัการ 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุน 

31 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
University of New South Wales 

- ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์(เกียรตินยิม)  
University of New South Wales 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
    

6.6% -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการและ
ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุน 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอด คูซีน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย  ์

กจิการอ่ืน 
2553 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรดด้ิง 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เฮงเค้ิล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ 
เทคโนโลยีส์ 

2553 – 2556 Project leader The Boston Consulting Group 

2550 - 2553 Associate Booz & Company 

2556 – 2558 กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง 
  2556 – 2558 กรรมการ บจ. เอ๊าทด์อร์ มีเดีย อินเวสเมน้ท ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. นายเจย ์เจฟฟรีย ์วอชเชอร์ 

 กรรมการ/1 

45 - Bachelor Commerce,  
Finance major, University of NSW 

- Bachelor Law, Law major, 
University of NSW 

- Graduate Diploma,  
Finance major,  
Australian Securities Institute 

0.075% -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. แพลน บี มีเดีย 

กจิการอ่ืน 
ปัจจุบนั 

 
Commissioner  

 
PT Elang Mahkota Teknologi TBK 

ปัจจุบนั กรรมการ Palm Capital PTE LTD 

ปัจจุบนั กรรมการ Media Initiatives PTE LTD 

ปัจจุบนั Commissioner PT Abhimata Citra  Adadi 

ปัจจุบนั กรรมการ Beaver & Fizz PTY LTD 

ปัจจุบนั Commissioner PT Surya Citra Media TBK 

2552 - 2554 Finance Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK 

2550 - 2552 Finance Director PT PP London Sumatra TBK 

2556 – 2558 กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง 

2556 – 2558 กรรมการ บจ. เอ๊าทด์อร์ มีเดีย อินเวสเมน้ท ์

5. นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา 
 กรรมการ/1 

28 - Bachelor Commerce, Commerce 
major, University of Sydney 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. แพลน บี มีเดีย 

กจิการอ่ืน 
ปัจจุบนั 

 
Head of Digital & IT 

 
PT Elang Mahkota Teknologi TBK 

ปัจจุบนั กรรมการ  Palm Capital PTE LTD 

ปัจจุบนั กรรมการ  PT Animasi Kartun Indonesia 

ปัจจุบนั President Director PT Kreatif Media Karya 

ปัจจุบนั กรรมการ  PT Abadi Pelita Harapan 

ปัจจุบนั กรรมการ  PT Online Pertama 
2550 – 2551 Associate Babcock & Brown 

2549 – 2550 Analyst Merril Lynch 

6. นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศพ์ร 32 - Bachelor of Engineering, 1.0 % -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. แพลน บี มีเดีย 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 กรรมการ Electrical/Communication, 
University of Melbourne 

- Bachelor of Commerce, Finance,  
University of Melbourne 
 

กจิการอ่ืน 
2554 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

2550 – ปัจจุบนั Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited 

2546 - 2550 Vice President Carnegie, Wylie and Co 

2556 – 2558 กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลด้ิง 

2556 – 2558 กรรมการ บจ. เอ๊าทด์อร์ มีเดีย อินเวสเมน้ท ์

7.  พลต ารวจเอกสมชาย  
 วาณิชเสนี 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระและ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

71 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

0.03% -ไม่มี- 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2554 - 2556 กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

กจิการอ่ืน 
2553 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร  

2545 - ปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร  

2549 - ปัจจุบนั กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ภูเกต็แฟนตาซี  

2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8. ดร. เพญ็นภา ธนสารศิลป์ 

 กรรมการอิสระและ 
 กรรมการตรวจสอบ 

59 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัโนวา  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DAP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย   

 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย 

กจิการอ่ืน 
ปัจจุบนั 

 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
บจ. เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ 
ดิสทริบิวชัน่ 

ปัจจุบนั กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการฝ่าย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟดูส์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. งามศิริ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. จิตตธ์นา 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. จุริศิริ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เทรน ไทม ์เทสต ์
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟชัน่ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส ์
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นิฐาศิริ 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดด้ิง (เมียนมาร์) 
2533-2554  กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
2533-2553 กรรมการ บมจ. สหพฒันพิบูล 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ 
 กรรมการอิสระและ 
 กรรมการตรวจสอบ 

49 - ปริญญาโท สาขาบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินยิม)  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DCP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันา
กรรมการ (DAP) ของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับ
กรรมการตรวจสอบ (ACP) ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- สอบผา่น Director Diploma Award 
(Fellow Member) ของสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

0.03% -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2554 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย 

กจิการอ่ืน 
2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 

 
รองกรรมการผู้จดัการ ด้านบญัชีและ
การเงิน 
รองกรรมการผู้จดัการ ด้านบญัชีและ
การเงิน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร 
 

บมจ. นวนคร  
 

บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ 

2543 - ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2535 - ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2540 - 2554 กรรมการและ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10.นางสาวนิตยา เพ่ิมสุวรรณ 
 กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผูจ้ดัการ และ  

 ผูอ้  านวยการฝ่ายการขายและ
การตลาด 

41 - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

0.0057% -ไม่มี- 2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารและ ผูอ้  านวยการฝ่าย
การขายและการตลาด 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

11. นางสาวพาขวญั วงศพ์ลทว ี
 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

40 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

0.046% -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั ผุอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ   บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2554 - 2556 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2550 - 2554 ผูจ้ดัการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 

12. นายประสงค ์จรุงเบญจธรรม 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
 การเงิน  

45 - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

0.0457% -ไม่มี- 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2548 - 2555 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

13. นายเกษมศานต ์ 
 อิทธิธรรมวินิจ 
 เลขานุการบริษทั    

34 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
American University Washington 
College of Law 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
- ปริญญาตรี กฎหมาย 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- ทนายความรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผู้รับรองเอกสารแหง่
ประเทศไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชน  
กระทรวงพาณิชย์ 

0.012% -ไม่มี- 2557 – ปัจจุบนั 
2552 – 2557 
2549 – 2552 
 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายประจ าบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 
ทนายความอาวุโส 
 
 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 
บจ. สยาม ลีเกิล้ อินเตอร์เนชัน่เนล 
กรุ๊ฟ 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาด ิ 
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 
ดร. เพญ็นภา 
ธนสารศลิป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส.นิตยา  
เพิ่มสุวรรณ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

บริษัทฯ 
1.  บมจ. แพลน บี มีเดีย   

ED,CEO D D,ED,M D D D C,ID,AC ID,AC ID,AC M M M 

บริษัทย่อย             
2.  บจ. เวอริซายน์ D            
3.  บจ. แอด คูซีน D  D          

4.  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ D  D          
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง             

5. บจ. แพลน บี โฮลดิง้ D            
6. บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ D            
7. บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ D            

8. บจ. เอ.บี.เอ็ม.โกลบอล อินเวสเม้นท์ D            
9. บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์  M           

10. บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์   D          
11. บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้   D          
12. บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ   
      เทคโนโลยีส์ 

  D          

13. PT Elang Mahkota Teknologi  
     TBK 

   CO M        

14. Palm Capital PTE LTD    D D        
15. Media Initiatives PTE LTD    D D        

16. PT Abhimata Citra  Adadi    CO         
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาด ิ 
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 
ดร. เพญ็นภา 
ธนสารศลิป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส.นิตยา  
เพิ่มสุวรรณ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

17. Beaver & Fizz PTY LTD    D         

18. PT Surya Citra Media TBK    CO         
19. PT Animasi Kartun Indonesia     D        

20. PT Kreatif Media Karya     P, CO        
21. PT Abadi Pelita Harapan     D        
22. PT Online Pertama     D        

23. บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล      D       
24. Lazard       M       

25. บจ. ผลติไฟฟ้า นวนคร        D      
26. บมจ. นวนคร        D      
27. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ   
      อุตสาหกรรม 

      D      

28. บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี        ID, AC      

29. บมจ. หลกัทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป       ID, AC      
30. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์  
      ดิสทริบวิชัน่ 

       D, CEO     

31. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล        ED, M     
32. บมจ. เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์        D     
33. บจ. 4 พีเพลิฟูดส์        D     

34. บจ. งามศิริ        D     
35. บจ. จิตต์ธนา        D     

36. บจ. จุริศิริ        D     
37. บจ. เทรน ไทม์ เทสต์        D     
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสนิทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาด ิ 
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 
ดร. เพญ็นภา 
ธนสารศลิป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส.นิตยา  
เพิ่มสุวรรณ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

38. บจ. ไทย บุนคะ แฟชัน่        D     

39. บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซคัเซสเวนเจอร์        D     
40. บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์        D     

41. บจ. นฐิาศิริ        D     
42. บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้  
     (เมียนมาร์) 

       D     

43. บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น         ID, AC    
หมายเหตุ: C- ประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, ED-กรรมการบริหาร, CEO-ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, M-ผู้บริหาร, P-President, CO-Commissioner 

 



  
  

 

  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 
กรรมการ 

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ดร. พนิิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ 

1.  บจ. เวอริซายน์ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  
2.  บจ. แอด คซูีน กรรมการผู้มอี านาจลงนาม กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
3.  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิติงานของบริษัทฯ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปัจจบุนับริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource)  เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดย มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดแูลการ
ปฏิบติังานคือ นางสาว สกุลัยา  มโนเลศิ 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

นางสาว สกุลัยา  มโนเลศิ 30 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT  (รุ่นท่ี  19) 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2549 - 2557 Internal Audit Supervisor บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท  

 
 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี  - 
 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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รายละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไม่มี  - 
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