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ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.     นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) ผู้ให้บริการสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) 
ที่ทุม่เทกบัข้อมลูเชิงลกึเพื่อการพฒันาและบริหารจดัการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัสําหรับแบรนด์และสินค้าใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ให้คําปรึกษาในการวางแผนการตลาด การคิดเนือ้หาและนําเสนอสื่อโฆษณา 
(Content Development) รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) โดยสื่อที่ให้บริการเน้นความ
หลากหลาย ทัง้ในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตัง้ และเทคนิคในการนําเสนอ นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักับ
นวตักรรมเพื่อคอยพฒันาให้สือ่โฆษณาสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบวงจร  รวมไปถึงการ
ผลติชิน้งานโฆษณา (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษาสือ่ตลอดระยะเวลาของการบริหารจดัการสือ่โฆษณา 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ 
เป็นผู้นําของโลกในสือ่อตุสาหกรรมโฆษณา 

พนัธกิจ 
นําเสนอนวตักรรม เทคโนโลยี และสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัที่มีคณุภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และสร้างคณุคา่แก่การลงทนุสงูสดุให้กบันกัโฆษณาและสงัคมเมือง 

คา่นิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเช่ือในอนัที่จะนําไปสู่การกระทําร่วมกันของคนในองค์กรและ
แสดงถึงความเป็นตวัตน (DNA) ขององค์กรที่เป็นหลกัยดึของการดําเนินธุรกิจ 

P assion 

L eadership 
A ccountability 
N onconformity 
B rilliance 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ทัง้ใน
ประเทศไทยและภาคพืน้เอเชีย โดยบริษัทตัง้เป้าหมายในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาให้ครอบคลมุฐานผู้ชมหรือผู้บริโภค
กลุม่เป้าหมายอยา่งกว้างขวาง เพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตทกุรูปแบบของผู้บริโภค โดยเฉพาะแนวโน้มที่ผู้บริโภค
มกัใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศยัมากขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมหรือเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการพฒันารูปแบบการ
นําเสนอสือ่โฆษณาให้มีลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวัและปรับเปลีย่นรูปแบบให้ทนัสมยัอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทนัผู้บริโภคและเป็น
ที่พงึพอใจของลกูค้า รวมถึงการมุ่งมัน่นําเสนอสื่อโฆษณาที่สร้างสาธารณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่ม 
(Value Added) ของสือ่โฆษณาของบริษัทและสร้างความพงึพอใจให้กบัคูส่ญัญาของบริษัท 
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นอกจากนี ้บริษัทมีแผนเพิ่มพืน้ที่สื่อโฆษณาและขยายเครือข่ายทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนในหวัเมืองใหญ่
เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต  รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่กลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึง่บริษัทมีศกัยภาพและความสามารถในการดําเนินการเพื่อให้บรรลถุึงเป้าหมายดงักลา่ว เช่น มีประสบการณ์และ
ความชํานาญในฐานะผู้ ให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) มาอย่างยาวนาน 
และประสบความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจเป็นอยา่งสงู มีตราสนิค้า (Branding) ที่แข็งแกร่งเป็นท่ียอมรับในธุรกิจสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยั (Out of Home Media) และมีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทที่แข็งแกร่งทัง้ทางด้าน
การดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและฐานะทางการเงิน เช่น บริษัท พีที อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค เป็นต้น จากจุดแข็งของ
บริษัทที่กลา่วมาบริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดและพฒันาความสามารถในการให้บริการไปในสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตทัง้ในและตา่งประเทศ  

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2548 โดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 10.0 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา
นอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้พฒันาสื่อโฆษณา และขยายความหลากหลาย
ของประเภทสื่อที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และด้วยความมุ่งมัน่เพื่อก้าวสูก่ารเป็นหนึ่งในผู้นํา
ตลาดสือ่โฆษณาอยา่งยัง่ยืน ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทมีการเปลีย่นแปลงที่สาํคญัดงันี ้
 

ปี เหตกุารณ์ 

2557 
 ขยายเครือข่ายสื่ อโฆษณาภายนอกที่อยู่ อาศัยในพืน้ที่ที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของ

กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย  
- ขยายสื่อโฆษณาประเภทดิจิทลั (Digital Out of Home Media : DOOH) อาทิ Digital @ 

MRT ซึง่เป็นจอภาพดิจิทลัที่ครอบคลมุจดุหลกัๆ ทัง้หมด 291 จอ ใน 112 จดุ ครอบคลมุ 18 
สถานี , Digital Billboard@Central ซึ่งเป็นสื่อดิจิทลัภายนอกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 6 
สาขาทัว่ประเทศ, Plan B TV เครือข่ายดิจิทลั จํานวน 166 จอภาพ บริเวณทางแยกใน
กรุงเทพมหานคร 

- ขยายสือ่โฆษณาในตวัเมืองเชียงใหม ่ทัง้ประเภทภาพน่ิงและดิจิทลักวา่ 200 ป้าย 
 การเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนฯ  

บริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น สง่ผลให้
จํานวนหุ้นสามญัที่ชําระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 259,739,100 หุ้น เป็น 2,597,391,000 หุ้น และ
เพิ่มทนุจํานวน 937,609,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรสําหรับ IPO 
และโครงการ ESOP ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 353.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
3,535.0 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

2558 
 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้ช่ือย่อว่า “PLANB” เมื่อวันที่ 17 

กมุภาพนัธ์ 2558 
 ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จํากดั เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา

นอกที่อยูอ่าศยัร่วมกนั 
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ปี เหตกุารณ์ 

 ควบรวมกิจการ บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จํากดั เพื่อขยายธุรกิจสือ่โฆษณาภายในสนามบินสวุรรณภมูิ 
 ควบรวมกิจการ บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จํากดั เพื่อเพิ่มศกัยภาพการขยายสื่อโฆษณานอกที่อยู่

อาศยัใหมท่ัว่ประเทศ 
 ลงทนุในบริษัท 2000 พบัลิชช่ิง แอนด์ มีเดีย จํากดั เพื่อขยายประเภทสื่อโฆษณาของบริษัทไปยงัสื่อ

สิง่พิมพ์และสือ่อิเลค็ทรอนิคส์ เพื่อเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายระดบับน 
 ขยายธุรกิจโฆษณานอกที่อยูอ่าศยัสูร่ะดบัภมูิภาคอาเซียนด้วยการลงนามในสญัญาเพื่อเข้าลงทนุใน

บริษัท แซงจร่ีู บิลบอร์ด จํากดั ประเทศมาเลเซีย 
 ควบรวมกิจการบริษัท เมอร์ซี่ พลสั จํากดั เพื่อพฒันาสื่อโฆษณาดิจิทลัในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์น     

เทรด 
 ควบรวมกิจการบริษัท เดอะวนัพลสั จํากดั เพื่อขยายสื่อโฆษณาในพืน้ที่สนามบินทัง้  6 แห่งของ 

บมจ. ทา่อากาศยานไทย 
2559 

 การเปิดให้บริการสื่อโฆษณาป้ายนิ่ง ครอบคลมุจงัหวดัอดุรธานี จํานวน 50 ป้าย ในเดือนมกราคม 
2559 

 ควบรวมกิจการ บริษัท ทูน่าแอดเวอร์ไทซิ่ง จํากดั เพื่อขยายสื่อโฆษณาในสนามบินทัง้ 28 แห่งของ
การทา่อากาศยาน ในเดือนมีนาคม 2559 

 ได้รับเลอืกให้ เป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จํากดั ในเดือนเมษายน 2559 

 จดัตัง้ Plan B (Malaysia) SDN. BHD. เพื่อพฒันาธุรกิจสื่อโฆษณาทัง้สื่อโฆษณาบนระบบขนสง่
มวลชน สือ่โฆษณาภาพนิ่ง และสือ่โฆษณาดิจิทลัในประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤษภาคม 2559 

 การเปิดให้การบริการสือ่โฆษณาดิจิทลัขนาดใหญ่หน้าศนูย์การค้า Show DC บริเวณถนนพระราม 9 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 

 การเปิดให้บริการเว็บไซต์ CityGlide.com เพื่อให้บริการค้นหาและคํานวนเวลาในการมาถึงของรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ ในเดือนกรกฎาคม 2559 

 ควบรวมกิจการ บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จํากัด เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินให้มีความ
หลากหลายยิ่งขึน้ ในเดือนสงิหาคม 2559 

 การเปิดให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทลั Plan B TV Nation wide จานวน 60 จอภาพใน 44 
จงัหวดั เพื่อขยายความครอบคลมุของสือ่โฆษณาดิจิทลัไปยงัทัว่ประเทศ ในเดือนสงิหาคม 2559 

 การเปิดให้บริการสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ Bus EL สื่อรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับสื่อ
โฆษณาบนรถโดยสารประจําทางในยามคํ่าคืนในเดือนสงิหาคม 2559 

 การเปิดให้บริการสือ่โฆษณาดจิิทลั Central in-store network จํานวน 10 จอภาพ ภายในศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ และเซนทรัล พระราม 9 ในเดือนกนัยายน 2559 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ ดงันี ้ 

รายช่ือของกลุม่บริษัทประกอบด้วย  

 

 
 

1) บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด (“เวอริซายน์”) บริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้ ถือสญัญา
เช่าที่ดินบริเวณเลยีบทางดว่นก่อนทางลงดา่นพระราม 4 เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

2) บริษัท แอด คูซีน จ ากัด (“แอดคซูีน”) บริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว 
ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดย
แอดคซูีน เป็นผู้ ถือสทิธิสมัปทานป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากกรุงเทพมหานคร 

3) บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
ของทุนที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน  219.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อ
โฆษณา โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ ถือสญัญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เลยีบทางดว่น 

4) บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ากัด (“ทริปเปิล้เพลย์) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดัซึง่
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 31 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้
เช่าสือ่โฆษณาในบริเวณสายพานลาํเลยีงสมัภาระผู้โดยสารทัง้ 22 สายพานของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

5) บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“แม็กซ์วิว”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้
ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิทลั และป้ายนิ่ง ในเมืองต่างๆทัว่ประเทศ อาทิ  
กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น สรุาษฎร์ธานี นนทบรีุ ภเูก็ต เมืองพทัยา เมืองหาดใหญ่ และ สมยุ เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสาร
และโฆษณาแพร่ภาพ สนิค้า 

6) บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ากัด (“เมอร์ซี่พลัส”) บริษัทร่วมของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดัซึง่ถือ
หุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 3.0 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้
เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาสื่อดิจิทัลใน
ห้างสรรพสนิค้าบิ๊กซี 
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7) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จ ากัด (“2000 พับลิชชิ่ง”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด 
ดิสเพลย์ จํากดัซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.0 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 17.0  ล้านบาท ดําเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณาในสิง่พิมพ์และรูปแบบแอพพลเิคชัน่ในสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

8) บริษัท เดอะวันพลัส จ ากัด (“เดอะวันพลัส”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดัซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 17.0  ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่าน
จอภาพ LCD Monitor ที่ติดตัง้ใน 6 ทา่อากาศยานทัว่ประเทศ 

9) บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด (“ทูน่า”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดัซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 5.0  ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ป้าย
โฆษณาภายในทา่อากาศยาน 28 แหง่ของกรมทา่อากาศยาน 

10) บริษัท แพลน บี มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มาเลเซีย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดัซึง่ถือหุ้นร้อยละ 90.0 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 1.0  ล้านริงกิตมาเลเซีย  

11) บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ากัด (“แพลน บี อีเลฟเว่น”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิส
เพลย์ จํากัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 1.0  ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น
ตวัแทนการขายและบริหารจดัการสทิธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ 

12) บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากัด (“ไบรท์ สกาย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
จํากดัซึง่ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 25.0  ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ที่เพื่อ
ติดตัง้ป้ายโฆษณา ณ ทา่อากาศยานจํานวน 22 แหง่ของบริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) และกรมทา่อากาศยาน 
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2.      ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 โครงสร้างรายได้  

รายได้จากการขาย 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน และสือ่โฆษณา
ภายในสนามบิน 

43.4 29.5 510.1 23.5 482.6 19.7 

2. สือ่โฆษณาภาพน่ิง 437.9 29.8 584.2 27.1 692.1 28.3 
3. สือ่โฆษณาดิจิทลัและสือ่โฆษณาออนไลน์ 552.1 37.6 1006.9 46.4 1,040.2 42.5 
4. สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้าและสือ่โฆษณา
ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

40.7 2.8 52.7 2.4 96.9 4.0 

5. สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ - - - - 29.2 1.2 
6. รายได้อื่นๆ /1 3.8 0.3 16.3 0.8 105.2 4.3 
รวม 1,468.9 100.0 2,170.0 100.0 2,446.2 100.0 

 หมายเหต:ุ /1 รายได้อ่ืนประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้เบ็ดเตล็ด และ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทคือ ให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ที่มีความ
หลากหลายทัง้ในด้านรูปแบบ ขนาด สถานท่ีติดตัง้ และเทคนิคในการนําเสนอ เพื่อให้ครอบคลมุตามความต้องการของกลุม่
ลกูค้าที่แตกต่างกัน โดยบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจร ตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผนการใช้สื่อ และการสร้าง
เครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิน้งานโฆษณา (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษาสื่อ
ตลอดระยะเวลาของการบริหารจดัการสือ่โฆษณา 

การดําเนินธุรกิจสือ่โฆษณาของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 7 กลุม่หลกัดงันี ้ 
1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media)  
2. สือ่โฆษณาภาพน่ิง (Classic  Media) 
3. สือ่โฆษณาดิจิทลั (Dynamic Media) 
4. สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (Mall Media) 
5. สือ่โฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media) 
6. สือ่โฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 
7. สือ่โฆษณาออนไลน์ (Online Media) 

นอกจากนีใ้นปีพ.ศ. 2559 บริษัทได้เร่ิมพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลกี จํากดั  ซึง่ได้ดําเนินการภายใต้กลุม่ธุรกิจใหม ่ได้แก่ 

8. สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sports Marketing) 

2.2.1 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

  สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันีค้ือ  
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   1)  สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ
เอ็นจีวี ซึ่ง ณ สิน้ปี 2559 บริษัทได้รับสิทธิในการให้บริการสื่อโฆษณาจํานวนประมาณ 1,845 คนั ในกว่า 109 เส้นทาง 
แบง่เป็นรถขสมก. จํานวน 1,108 คนั  และรถร่วมเอกชนจํานวน ประมาณ 737 คนั โดยติดตัง้ด้วยการหอ่หุ้มอยูบ่นพืน้ผิวด้าน
นอกของรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ (Removable Sticker Wrap) ในลกัษณะ Full Wrap, Half  Wrap และแบบ 
Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) และแบบติดตัง้ภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ เช่น บริเวณหลงัเบาะ
ผู้โดยสาร บริเวณทางขึน้-ทางลง และสือ่โฆษณาบนจอแอลซีดีภายในรถ 
 

   
สื่อโฆษณาภายนอกแบบ 2 มิติ สื่อโฆษณาภายนอกแบบ 3 มิติ สื่อโฆษณาบริเวณทางขึน้-ทางลง 

   

สื่อโฆษณาบริเวณหลงัเบาะที่นัง่ผู้ โดยสาร สื่อโฆษณาป้ายแขวนบนราวจบั สื่อโฆษณาบนจอแอลซีดีภายในรถ 
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2) สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

  สื่อที่บริษัทเร่ิมให้บริการในปีพ.ศ. 2554 โดยสื่อโฆษณาประเภทนีม้ีกลุม่เป้าหมายคือผู้ โดยสารรถไฟฟ้า
มหานครกวา่ 400,000 แสนรายตอ่วนั ซึง่เป็นกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา และพนกังานออฟฟิศ ที่มีกําลงัซือ้ในระดบัปานกลางถึง
สงู ทัง้นีส้ือ่โฆษณาในรถไฟฟ้ามหานครมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากแผนการขยายเส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้ามหานคร  รวม
ไปถึงการเติบโตของจํานวนผู้โดยสาร ทัง้นีร้ะบบการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครเป็นระบบขนสง่มวลชนที่มีโครงข่ายเช่ือมโยง
ระหว่างกรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑลที่สมบูรณ์และมีศกัยภาพในการเป็นระบบขนสง่มวลชนหลกัใน
อนาคต โดยสือ่ของบริษัทประกอบไปด้วย จอแสดงข้อมลูรถไฟฟ้ามหานคร พร้อมโฆษณา (Passenger Information Display 
- PIDs) ป้ายโฆษณาบนประตชูานชลา (Platform Screen Door- PSD) สื่อโฆษณาดิจิทลั เอ็มอาร์ที (Digital @ MRT) และ
ป้ายโฆษณาบริเวณราวจบัภายในขบวนรถ (Handgrip)  

 

   

สื่อโฆษณาจอดิจิทลัในรถไฟฟ้า MRT สื่อโฆษณาจอบริเวณชานชาลา PIDs@MRT สื่อโฆษณาบริเวณกระจกกัน้ระหวา่ง 
ชานชาลา 

   
สื่อโฆษณาดิจิทลั MRT สื่อโฆษณาบนราวจบัในขบวนรถ สื่อโฆษณาบนเก้าอีผู้้ โดยสารบริเวณ 

ชานชาลา 

2.2.2 สื่อโฆษณาภาพน่ิงกลางแจ้ง (Static Outdoor)  

บริษัทให้บริการสือ่ป้ายโฆษณาที่มีความหลากหลาย และ สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ทัง้ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ริมถนนสายหลกั บนทางด่วน และภายนอกอาคาร โดยมีจุดติดตัง้ครอบคลมุพืน้ที่ทัง้ในย่านธุรกิจ 
แหลง่ชุมชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และบนถนนสายสําคญัที่เช่ือมต่อหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศไทย ทัง้นี ้สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
กลางแจ้งของบริษัทสามารถแบง่เป็น 3 ประเภท ดงันีค้ือ   

1) สือ่ป้ายโฆษณา 

บริษัทให้บริการสื่อป้ายโฆษณาแบบภาพนิ่งที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมบริเวณแยกจราจรที่
สําคัญ รวมถึงริมถนนสายสําคัญครอบคลุมทัง้ 50 เขตในกรุงเทพฯ  โดยสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท 
ประกอบด้วย ป้าย Metro Poster ซึง่เป็นป้ายโฆษณาที่มีนวตักรรมแบบเลื่อนในบริเวณแยกจราจรสําคญั 
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สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้อมรอบเสาตอม่อของทางด่วน (Pole Wrap) สื่อป้ายโฆษณาที่โดดเด่นด้วย
รูปแบบการนําเสนอโฆษณาแบบซีร่ีย์ต่อเนื่องกนั (Serie Pole) ติดตัง้บริเวณเลียบทางด่วนระหว่างถนน
พระราม 4 – ถนนวิภาวดี สื่อป้ายโฆษณาแบบกลอ่งไฟที่ติดตัง้ต่อเนื่องบริเวณใต้ทางด่วนเลียบถนนเอก
มยั-รามอินทรา (Serie Poster) สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กบัป้ายรายงานสภาพจราจรอจัฉริยะ
(Gateway Billboard) สือ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Unipole) ซึ่งติดตัง้ตามจุดสําคญัในกรุงเทพฯ และสื่อ
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จากพนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จํากดั ซึ่งกระจายอยู่ใน
บริเวณชมุชน และทางหลวงสายสาํคญัทัว่ประเทศ 

   
สื่อโฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณา Serie Pole  สื่อโฆษณา Pole Wrap 

   
สื่อโฆษณา Gateway Billboard สื่อโฆษณา Serie Poster สื่อโฆษณา Flyover 2.0 

2) สือ่โฆษณาประเภท Street Furniture  

บริษัทได้คิดค้นและออกแบบสื่อโฆษณาบนตู้ โทรศัพท์ให้มีความโดดเด่น สะดุดตา ซึ่งในปัจจุบันมี
ให้บริการทัง้หมด 394 จดุใน 20 เขตของกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
สื่อโฆษณาประเภทตู้โทรศพัท์ขนาดเลก็  สื่อโฆษณาประเภทตู้โทรศพัท์ขนาดใหญ่  
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3) สือ่โฆษณาในตา่งจงัหวดั 

บริษัทได้เร่ิมให้บริการเครือขา่ยสือ่โฆษณาประเภทป้ายนิ่ง และดิจิทลั ครอบคลมุพืน้ที่เมืองเชียงใหม่ และ 
อดุรธานี จํานวน 260 ป้าย และ 50 ป้ายตามลาํดบั โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นผู้อยูอ่าศยัในจงัหวดัและพืน้ท่ี
ข้างเคียง โดยเครือข่ายสื่อโฆษราประเภทป้ายนิ่งประกอบด้วยป้ายโฆษณาบริเวณศาลาที่พกัผู้ โดยสาร   
รถประจําทางและป้ายโฆษณาบริเวณสีแ่ยก  

  
สือ่โฆษณาบริเวณศาลาที่พกัผู้ โดยสาร สือ่โฆษณาบริเวณสีแ่ยก 

2.2.3 สื่อโฆษณาดิจทิัล (Digital)  

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการเครือขา่ยสือ่โฆษณาดิจิทลัผา่นจอ LED ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ด้วยเครือข่ายป้ายดิจิทลั
กว่า 280 ป้ายของบริษัทและพนัธมิตรทางธุรกิจ ที่ติดตัง้ครอบคลมุบริเวณศนูย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) และตาม
ห้างสรรพสินค้าชัน้นําที่มีการจราจรหนาแน่นทัว่กรุงเทพฯ เพื่อเจาะกลุม่เป้าหมาย ที่สญัจรไปมาในบริ เวณดงักลา่วทัง้กลุ่ม
คนทํางานในวนัจนัทร์-ศกุร์ และกลุม่ผู้มีกําลงัซือ้ที่ออกมาจบัจ่ายใช้สอยตามศนูย์การค้าชัน้นําในวนัเสาร์ -อาทิตย์ ทัง้นีส้ื่อ
โฆษณาดิจิทลัของบริษัทประกอบสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโฆษณาดิจิทลับริเวณ Parc Paragon & 90 Degree สื่อโฆษณาดิจิทลั
แบบโค้งขนาดใหญ่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ (Digital Billboard @ Central World) สื่อโฆษณาดิจิทลับริเวณสี่แยก
อโศก-สขุมุวิท (Interchange 21) สือ่โฆษณาดิจิทลับริเวณสยาม (Digital @Siam) สือ่โฆษณาเครือขา่ยดิจิทลับริเวณทางแยก
สาํคญัในกรุงเทพฯ (Plan B TV) สือ่โฆษณาจอดิจิทลับนอาคารศนูย์การค้าโชว์ ดีซี พระราม 9 เป็นต้น 

นอกจากนี ้เพื่อเข้าถึงกลุม่เป้าหมายในตา่งจงัหวดั บริษัทได้เร่ิมขยายเครือขา่ยสือ่โฆษณาดิจิทลัไปยงัหวัเมือง
ใหญ่ตา่งๆ ผา่นจอดิจิทลัขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีเศรษฐกิจซึง่ครอบคลมุ 44 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

   
สื่อโฆษณา Parc Paragon & 90 Degree สื่อโฆษณา Emquartier และ Emporium  สื่อโฆษณา Central World 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 11 

 

   
สื่อโฆษณาอาคาร Interchange สื่อโฆษณา Plan B TV บนทางแยกสําคญั 

ในกรุงเทพ 
สื่อโฆษณา Digital Billboard 

ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซ ี

   
แพลนบีทีวี เนชัน่วายด์ สื่อโฆษณาดิจิทลั ซีบีดี 20 สื่อโฆษณา Digital Billboard  

@ Central ทัว่ประเทศ 
 

2.2.4 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store / In-Mall)  

บริษัทให้บริการสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าที่หลากหลาย และมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
ศนูย์การค้าเมกาบางนา ศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เอ็มโพเร่ียม เอ็มควอเทียร์ ศนูย์การค้าในเครือเซ็นทรัล 
และศนูย์การค้าดิจิทลัเกตเวย์ ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร โดยให้บริการสื่อครบวงจรรวมถึง สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Static) 
และสื่อโฆษณาระบบดิจิทลั (Digital) รวมทัง้ระบบ Interactive และ ระบบ In-Mall Management ที่มีความหลากหลายใน
ด้านรูปแบบ ขนาด สถานท่ีติดตัง้ และเทคโนโลยีในการนําเสนอ  

   
สื่อโฆษณาบริเวณศนูย์การค้าเมก้า บางนา สื่อโฆษณา Digital Siam Interactive สื่อโฆษณา District Em In-Mall 

2.2.5 สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media) 

สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนกัการ
ตลาดสงู เนื่องจากเป็นสือ่โฆษณาที่อยู ่ณ จดุขายจึงสามารถช่วยสือ่สารกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ไปยงัผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจากการสํารวจของ Arbitron พบว่า 54% ของผู้บริโภค ตดัสินใจซือ้สินค้าหลงัจากเห็นโฆษณาภายใน
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ห้างสรรพสนิค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ในปัจจบุนั บริษัทให้บริการสือ่โฆษณาภายในบ๊ิกซีด้วยจอมากถึง 269 จอ ซึ่งครอบคลมุ
ผู้มาใช้บริการให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ณ จดุขายได้เป็นอยา่งดี 

   
ฟร้อนท์ แอลอีดี ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี จอดิจิทลับริเวณฮอลล์เวย์ 

 ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี 
จอดิจิทลัเซ็นเซอร์มาติค  
ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี 

2.2.6 สื่อโฆษณาภายในสนามบนิ (Airport Media)  

สืบเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบินภายในประเทศ บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของสื่อ
โฆษณาภายในสนามบินและได้เร่ิมพฒันาธุรกิจสื่อประเภทนีใ้นปีพ.ศ.2558 โดยได้ให้บริการพิน้ที่โฆษณาทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคารสนามบินที่อยูภ่ายใต้การบริหารของบมจ. ทา่อากาศยานไทย และ กรมทา่อากาศยาน โดย ณ ธนัวาคม 2559 
บริษัทได้ให้บริการสือ่โฆษณาในสนามบินทัง้หมดจํานวน 31 สนามบินทัว่ประเทศ 

 

  
สื่อโฆษณาบริเวณสายพานรอรับสมัภาระ สื่อโฆษณาบริเวณจดุตรวจเอกสารการเดินทาง 

  
สื่อโฆษณาดิจิทลั ดอนเมืองดิจิทลัเน็ตเวิร์ค สื่อโฆษณาภาพน่ิงในสนามบิน 
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2.2.7 สื่อโฆษณาออนไลน์ 

ด้วยวิสยัทัศน์ในความต้องการที่จะต่อยอดพัฒนาธุรกิจและไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ผนวกกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยโทรศพัท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทกับวงการ
โฆษณามากขึน้ บริษัทจึงได้เร่งพฒันาและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคนอกจากการใช้สื่อโฆษณานอกบ้านต่างๆ โดยการ
เพิ่มช่องทางการโฆษณาผา่นระบบออนไลน์จากช่องทางการบริการท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้บริโภคที่
ใช้บริการรถประจําทางสาธารณะ ซึ่งมีให้บริการ 2 รูปแบบคือ บริการฟรีอินเทอร์เน็ตบนรถประจําทางปรับอากาศ ON WiFi 
จํานวนทัง้สิน้ 550 คนั ที่คนกรุงเทพฯ กว่า 10 ล้านคนสามารถใช้บริการได้ฟรี เมื่อใช้บริการรถประจําทางฯ และบริษัทได้ต่อ
ยอดธุรกิจออนไลน์ในการให้บริการเว็ปไซต์ www.cityglide.com บริการค้นหาสายรถประจําทางฯ และคํานวนเวลาการ
เดินทางโดยรถประจําทางฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถประหยดัเวลาและวางแผนการเดินทางได้อยา่งดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัเป็น
ผู้บริหารจดัการสื่อโฆษณาตู้บญุเติม ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือที่มีมากกว่า 80,000 ตู้และกระจายตวัครอบคลมุทั่วประเทศ 
โดยได้มีการพฒันาระบบโฆษณาบนจอของตู้  ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ ณ จดุขาย พร้อมเทคโนโลยีที่เอือ้ให้นกัการตลาด
ได้ใช้กลยทุธ์ในการเก็บข้อมลูผู้บริโภคเพื่อใช้ในการพฒันาสนิค้าและแบรนด์ตอ่ไป  

2.2.8 สปอร์ตมาร์เกต็ติง้(Sports Marketing) 

บริษัทได้รับสทิธิในการเป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการในการบริหารสทิธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และ บริษัท ไทย ลีก จํากดั สําหรับปีพ.ศ. 2560 - 2563 โดยเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นตวัแทนดงักลา่วบริษัทได้เร่ิมพฒันาธุรกิจและหารายได้ในฐานะตวัแทนฯ ตัง้แตช่่วงคร่ึงหลงัของปีพ.ศ.2559 

2.3  กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

จากสื่อโฆษณาทัง้หมดของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายหรือข้อบงัคบัหลกัๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2552 ซึง่ควบคมุป้ายหรือสิง่ที่ก่อสร้างขึน้สาํหรับติดหรือตัง้ป้ายที่มีลกัษณะ
เหนือที่สาธารณะ ประกาศของหน่วยงานราชการที่เป็นคู่สญัญา และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎระเบียบของ
ภาคเอกชนแตล่ะรายที่เป็นคูส่ญัญากบับริษัทโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 

1) สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) 
 สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ  

 
  

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายบนรถประจําทาง บริการติดตามและค้นหาสายรถเมล์ 
ซิตีไ้กลด์ 

สื่อโฆษณาดิจิทลับนตู้บญุเติม 
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สาํหรับสือ่ประเภทสติกเกอร์รอบตวัรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ บริษัทปฏิบตัิตามประกาศกรมการ
ขนสง่ทางบกโดยเคร่งครัด อาทิ หลกัเกณฑ์เก่ียวกับแบบ ขนาด ชนิดของวสัดทุี่ใช้ และตําแหน่งที่จะติด
โฆษณา ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติให้แสงลอดผ่านได้เพื่อให้เกิดทัศนียภาพในการมองเห็นจากภายในสู่
ภายนอกของผู้โดยสาร นอกจากนีโ้ฆษณาที่ตวัถงัรถต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด เช่น มีความกว้างยาวที่ไม่
เกินกวา่ด้านข้างหรือด้านกว้างของตวัรถ และไมข่ดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรือขดัตอ่นโยบายของรัฐ เป็นต้น 
สําหรับสื่อประเภท 2D และ 3D บริษัทดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัทางวิศวกรรม โดยให้
วิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบและรับรองการติดตัง้งานทกุครัง้ โดยการติดตัง้จะใช้วสัดทุี่มีนํา้หนกัเบาและ
ทนทาน  

 สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
ในการออกแบบและก่อสร้างสื่อในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที นัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานของการ
รถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั NFPA 130 หรือ 
National Fire Protection Association ซึง่เป็นมาตรฐานสากลท่ีทนัสมยัที่สดุในการออกแบบระบบขนสง่
มวลชนประเภทรางมาใช้ในโครงการ ซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
-  ปฏิบัติตามมาตรฐานในการออกแบบเพื่อป้องกันอคัคีภัย ครอบคลุมในเร่ืองการออกแบบระบบ

ป้องกนัเพลงิไหม้ในสถานีและอโุมงค์  
- วสัดุที่ใช้ภายในสถานีและอุโมงค์ วสัดุที่ใช้สําหรับเป็นโครงสร้างที่สถานีหรืออุโมงค์ตลอดจนวสัดุ

ตกแต่งสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกลภายในสถานีทกุแห่งจะกําหนดให้เป็นวสัดทุี่ไม่ติดไฟ 
(Non-Combustible) และ วสัดทุี่ไมไ่วไฟ (Non-Flammable)  

2)  สือ่โฆษณาภาพนิ่ง (Static)  

 สือ่โฆษณาที่ติดตัง้ในพืน้ที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เช่น Gateway Billboard, 
Pole Wrap, และ Uni Pole เป็นตน้ 
ในการดําเนินการติดตัง้สื่อที่ได้รับสิทธิโฆษณาในเขตกทพ. ได้แก่ หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง บนทาง
พิเศษ เสาตอมอ่ทางพิเศษ และพืน้ที่เวนคืนของกทพ. บริษัทได้ดําเนินการตามพระราชบญัญัติการ
ทางพิเศษแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ในการติดตัง้ป้ายที่ได้รับอนญุาตตามมาตรา 38  รวมถึงการ
ออกแบบ การก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภยั โดยทําประกันความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 ไว้ 
ตลอดอายสุญัญาเช่า และบริษัทยงัได้ปฏิบตัิตามระเบียบและข้อบงัคบัของกทพ. ทัง้ในด้านแบบงาน
โครงสร้าง การติดตัง้ไฟสอ่งสว่าง และความแข็งแรงของป้าย โดยมีการควบคมุโดยวิศวกรผู้ควบคมุ
งานจาก กทพ. และบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) อีกครัง้หนึง่  

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น  Metro Poster, Serie Poster และ 
Fonebooth เป็นตน้ 
สาํหรับสือ่โฆษณาที่ได้รับสทิธิจากกรุงเทพมหานคร ผา่นสาํนกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร 
บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบทัง้ด้านการออกแบบ การจัดส่งแบบ การรับรองโดยวิศว กรโยธา 
มาตรฐานการติดตัง้ การเดินระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีวิศวกรจากสาํนกัจราจร
และขนสง่ เป็นผู้ควบคมุงานติดตัง้ร่วมกบับริษัททกุครัง้ นอกจากนี ้สาํหรับสือ่ประเภท Fonebooth ที่
บริษัทรับสิทธิจาก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) (TOT) ซึ่งในการใช้พืน้ที่บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิตาม
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ระเบียบในการติดตัง้และมาตรฐานความปลอดภยัในการติดตัง้ตามที่ TOT ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
จากกรุงเทพมหานคร 

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สื่อโฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่  และ
จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้ 
สาํหรับสือ่โฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตกรุงเทพมหานคร  เช่น สือ่โฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม ่บริษัท
ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาด รวมถึงต้องมีการดําเนินการแบ่งพืน้ที่โฆษณาเพื่อ
สงวนสิทธิให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ทําการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบังานราชการ และในระหว่างอายุ
สญัญาเช่า ต้องปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินที่บงัคบัอยู่แล้ว เป็นต้น  กรณีการติดตัง้สื่อโฆษณาในจงัหวดั
อื่นๆ บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบของแตล่ะท้องที่ซึง่กํากบัดแูลโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นตําบล เป็น
ต้น 

3) สือ่โฆษณาดิจิทลั (Digital)  
 สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้บนพืน้ทีข่องหน่วยงานราชการ (ทีร่าชพสัด)ุ เช่น Plan B TV เป็นตน้ 

สาํหรับสือ่โฆษณาที่ได้รับสิทธิจากกองบญัชาการตํารวจนครบาล สํานกังานตํารวจแห่งชาติ ในการ
ดําเนินการติดตัง้สื่อโฆษณาบนป้อมตํารวจซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ บริษัทจะต้องปฎิบัติตามระเบียบของ
กรมธนารักษ์  
 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายในและภายนอกอาคาร เช่น Parc 

Paragon & 90 Degree และ Digital Billboard เป็นตน้ 
บริษัทปฏิบตัิตาม พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมี

วิศวกรระดบัวฒุิวิศวกร วฒุิสถาปนิก ลงนามรับรองการออกแบบตามกฎระเบียบประกอบการยื่นเอกสาร
ให้กบัผู้ที่พิจารณา โดยหากเป็นพืน้ท่ีเปลา่ที่ไมม่ีสิง่ปลกูสร้าง บริษัทจะดําเนินการด้วยตนเอง ทัง้ด้านการ
ออกแบบ การก่อสร้าง ลงนามรับรอง แตใ่นกรณีที่เป็นพืน้ท่ีเช่าที่มีอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอยู่แล้ว จะเป็น
หน้าที่ของผู้ให้เช่าพืน้ท่ีหรือเจ้าของอาคารเป็นผู้ดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

4) สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสินคา้และสือ่โฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต (/ In-Mall In-Store) เช่น ศูนย์การค้า
เมกาบางนา ,Digital Siam และ บ๊ิกซี เป็นตน้  

เป็นสื่อโฆษณาทัง้ประเภทภาพนิ่ง ดิจิทลัและอินเทอร์แอคทีพ (Touch Screen) ซึ่งการดําเนินการติดตัง้สื่อ
ดงักลา่วบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของศนูย์การค้าแต่ละแห่ง โดยนําเสนอแบบก่อสร้าง รับรองแบบ
ก่อสร้าง แบบงานติดตัง้ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละแห่ง รวมถึงมีวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และมีวิศวกรที่ปรึกษาของศูนย์การค้าเป็นผู้ตรวจสอบงานและความถูกต้องของงานทกุค รัง้ โดยทํา
ประกนัความรับผิดตอ่บคุคลที่ 3 ไว้ ตลอดอายสุญัญาเช่า 

5) สือ่โฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)  

สําหรับสื่อโฆษณาที่ติดตัง้ในสนามบินทัง้ 6 แห่งของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ AOT โดยนําเสนอแบบก่อสร้าง รับรองแบบก่อสร้าง แบบงานติดตัง้ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของ AOT 
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2.4  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจุบันสื่อโฆษณาของบริษัทมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ในทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่สําคัญทัง้รถโดยสารประจําทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า พืน้ที่กลางแจ้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของ
กรุงเทพฯ รวมถึงศนูย์การค้าชัน้นํา สนามบินและสถานท่ีพกัผ่อน ตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม 44 จงัหวดัทัว่ประเทศ ทําให้สื่อ
โฆษณาของบริษัทได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนที่หลากหลายทัง้ในแง่อายุ รายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวัน และ
สามารถตอบโจทย์ เจ้าของสนิค้าและบริการท่ีต้องการทําการตลาดเพื่อสง่เสริมการขายในภาวะการตลาดที่มีการแขง่ขนัสงูได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

นอกจากนี ้สือ่โฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทกุรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคตัง้แต่เช้าจรดเย็น 
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ เช่น  เมื่อผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า 
ระหว่างการเดินทางไปทํางานหรือไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็จะต้องพบเจอสื่อต่างๆของบริษัท เช่น สื่อบนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
สื่อป้ายโฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาบนทางด่วน  และสื่อโฆษณา
ประเภท Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ทํางานหรือห้างสรรพสนิค้าก็จะสามารถรับชมสือ่โฆษณาของบริษัทตามอาคาร
หรือสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยามพารากอน เครือข่ายจอดิจิทลัสยาม เมกาบางนา และ จอ
โฆษณาดิจิทลัขนาดใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารอินเตอร์เชนจ์ เป็นต้น  

เป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้นําในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั (Out of 
Home Media) ทัง้ในประเทศไทยและภาคพืน้เอเชีย โดยเพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมาย บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี  ้

1) เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพืน้ที่ เข้าถึงผู้ บริโภคทุกกลุ่ม 
ตอบสนองทกุรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนั ในทกุเวลา   

1.1) บริษัทมุง่เน้นและให้ความสาํคญัตอ่การค้นหา พฒันาและต่อยอดพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ การพฒันา
สือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัเพื่อเสริมสร้างจดุแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทที่มีเครือข่ายด้าน
ความหลากหลาย เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า จากเครือข่าย
สื่อโฆษณาที่บริษัทมีทัง้หมดมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Diversification) ครอบคลุมผู้ชมได้มาก มีความ
คุ้มค่าต่อลกูค้า (Maximum Eyeballs) ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ (Innovation) ที่บริษัทคิดค้นขึน้ 
เครือข่ายสื่อโฆษณาที่หลากหลายมากที่สุด และครอบคลุมพืน้ที่สําคัญในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ต้องการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ (Diversification)  

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาที่ครอบคลมุฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมาก
ที่สุดในพืน้ที่นัน้ๆ เพื่อสร้างความคุ้ มค่าต่อลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท (Maximum 
Eyeballs)  

บริษัทให้ความสําคญัในการสรรหาพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก  โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ที่
ผ่านสายตาผู้บริโภคจํานวนมาก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจุดดึงดดูความสนใจที่โดดเด่นมาก
ที่สดุ เพื่อคุ้มคา่ตอ่การลงทนุของเจ้าของสนิค้าและบริการ  
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สาํหรับสื่อดิจิทลั บริษัทจะเลือกสถานที่ ที่เป็นศนูย์กลางธุรกิจ (CBD) และตามห้างสรรพสินค้า
ชัน้นํา สําหรับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดสําคัญในการ
เดินทางสญัจร เช่น ริมถนน และบนทางด่วน ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สดุ  (เช่น ถนน
พระราม 4 ถนนสาทร ถนนสขุมุวิท ถนนเพชรบรีุ ทางด่วนช่วงพระราม 4-วิภาวดี และหน้าด่าน
จ่ายเงินบนทางดว่น เป็นต้น) และ/หรือ เป็นจดุยทุธศาสตร์ที่กําลงัมีการพฒันาในอนาคตอนัใกล้ 
(เช่น บริเวณถนนพระราม 9 และ เส้นเอกมยั – รามอินทรา เป็นต้น) สําหรับสื่อโฆษณาบนระบบ
ขนสง่มวลชน บริษัทเลอืกสือ่โฆษณาบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ซึง่เป็นระบบขนสง่ที่มี
ผู้ใช้บริการมากที่สดุ และเป็นระบบขนสง่ที่สามารถเข้าถึงผู้ รับชมทกุกลุม่เป้าหมายทัว่กรุงเทพฯ 
แบบขยายวงกว้าง และ สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ซึ่งเป็นระบบขนสง่ที่มีอตัราการ
เติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการสงู และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
กรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ ชัน้นอก รวมถึงปริมณฑลที่สมบรูณ์ และมีศกัยภาพในการเป็น
ระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต สาํหรับสือ่โฆษณาในสนามบิน บริษัทเลือกพืน้ที่สื่อในบริเวณ
ที่เป็นจุดพกัรอของผู้ โดยสาร อาทิ ในบริเวณประตูก่อนขึน้อากาศยาน จุดรอรับกระเป๋า  และ
บริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

1.3) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในการนําเสนอสื่อโฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นําของอตุสาหกรรม 

บริษัทให้ความสําคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการพฒันาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่
น่าสนใจ และ ส่งเสริมภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้ นําของอุตสาหกรรม โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและ
เทคโนโลยีที่ลํา้สมยั เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาใหม่เพื่อนําเสนอให้ลกูค้าได้เลือกสรร โดยเน้นตอบสนองความต้องการ ด้าน
การวางแผนกลยทุธ์และการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการ เช่น การนําเสนอสื่อโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นท่ีจดจําของผู้ รับชม การออกแบบสื่อโฆษณา
ให้เข้ากบัป้ายรายงานสภาพจราจรอจัฉริยะแก่ผู้ใช้ทางดว่นเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ควบคู่กบัการดึงดดูความสนใจให้กบั
สื่อโฆษณาในช่วงระหว่างรอการจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วน การนําเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสีบนสื่อโฆษณาภาพนิ่งเพื่อ
สร้างความโดดเดน่และเน้นจดุขายของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนรถประจําทางเพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ  เป็นต้น โดยแนวคิดและแนวปฏิบตัิเหล่านี ้เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้มี
ความสามารถเหนือคูแ่ขง่ของบริษัทในการทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีใหมแ่ละขยายอายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นอยา่งมาก  

2) ให้ความสาํคญักบับริการแบบครบวงจร (Total Solution)  
บริษัทให้ความสาํคญักบัการให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด 

การคิดเนือ้หาและนําเสนอสือ่โฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึง
การผลิตชิน้งานโฆษณา (Media Production) ติดตัง้ และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ โดยบริษัทเป็นผู้
นําเสนอแนวคิดตลอดจนรายละเอียดหลกัของสื่อโฆษณา เช่น ลกัษณะและโทนสี ลกัษณะของหนงัโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูสดุกบัผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัพฒันา วิเคราะห์แนวโน้ม
กระแสนิยม เทรนด์แฟชัน่ต่างๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่และ
เจ้าของสินค้าและบริการ อีกทัง้บริษัทได้ให้ความสําคญักับคณุภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทและบริการภายหลงัการขาย 
(After Sale Service) เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคณุภาพสงูสดุของอตุสาหกรรม ทัง้นีค้วามท้าทายที่
สาํคญัและเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจของผู้ ใช้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัคือ การบริหารจดัการให้สื่อโฆษณา
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อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และเหมาะสมตอ่การนําเสนอตลอดเวลา  เนื่องจากสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัสว่นใหญ่อยู่ในพืน้ที่
กลางแจ้ง และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่ยากต่อการควบคมุ เช่น สภาพอากาศ หรืออบุตัิเหต ุเป็นต้น 
บริษัทจึงมีการจดัตัง้ทีมงาน ระบบบริหารจดัการ รวมทัง้อปุกรณ์เฉพาะ เพื่อดแูลรักษาในการป้องกนัความเสียหายและเพื่อ
ซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นําเสนอ ทกุวนั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีมาตรฐานสงูสดุ โดยบริษัทสามารถตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณาจากทีมช่างผู้ ชํานาญและมาก
ประสบการณ์ ในกรณีที่พบว่าสื่อโฆษณาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ บริษัทจะสง่ทีมงานซ่อมบํารุงและซ่อมแซมสื่อ
โฆษณาคืนสูส่ภาพสมบรูณ์ตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนดในนโยบายตอ่ผู้ใช้บริการ (ภายใน 24 ชัว่โมงสาํหรับสือ่สว่นใหญ่)  

3) ให้ความสาํคญักบัการรักษาข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั โดยเน้นการใช้จดุแข็งที่บริษัทมี 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่

ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีศกัยภาพและ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ ความชํานาญ 
และตราสนิค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นท่ียอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลกูค้าของบริษัทในอนาคต เช่น การขยาย
ธุรกิจสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัสูท่ัว่ประเทศ และ ขยายการดําเนินธุรกิจสูป่ระเทศอื่นในภมูิภาคอาเซียน ในอนาคต หรือ การ
ตอ่ยอดและพฒันาความสามารถในการให้บริการสือ่โทรทศัน์ และสือ่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

นอกจากนีต้ามที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการด้านสื่อขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของอินโดนีเซีย โดยจากความร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัทมีศกัยภาพ
สงูขึน้ในการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีความชํานาญ ทัง้ในระดับประเทศและระดบัภูมิภาคได้ใน
อนาคต  

2.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าของบริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ตามลกัษณะการติดตอ่ ดงันี ้
1) กลุม่บริษัทเอเจนซี่ 

เจ้าของสนิค้าและบริการท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ที่มีสนิค้าและ
ผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย มีงบประมาณด้านการตลาดจํานวนมาก จะใช้เอเจนซี่ในการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบ
ตา่งๆ ดงันัน้เอเจนซี่จึงมีสว่นสาํคญัในการกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา และมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้สือ่โฆษณาของ
บริษัทเจ้าของสินค้าและบริการนัน้ๆ เอเจนซี่จึงทําหน้าที่เป็นตวัแทนให้เจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็น
ผู้ผลติและติดตัง้สือ่โฆษณาให้กบัสนิค้าหรือบริการของลกูค้าของตนเอง โดยเอเจนซี่เหลา่นีจ้ะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสื่อ
โฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลมุและเข้าถึงฐานผู้บริโภคจํานวนมาก และมีนวตักรรมการนําเสนอสนิค้าและบริการที่โดดเด่น
และดึงดดูกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีรายได้จากลกูค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
60.7 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทในระหวา่งปีพ.ศ. 2559 

2)  กลุม่ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการ 
ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บริษัทเอกชน รวมถึง

องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจทัว่ไป ซึง่เป็นเจ้าของสนิค้าหรือบริการโดยตรง ลกูค้ากลุม่นีม้ีทีมงานการตลาดที่วางแผนการใช้
สื่อด้วยตนเองและไม่ใช้บริการผ่านเอเจนซี่ โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะมองหาบริษัทที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาที่
หลากหลาย และครบวงจร ตัง้แตใ่ห้คําปรึกษาในการวางแผนการใช้สือ่ การนําเสนอสือ่โฆษณา การสร้างเครือขา่ยสือ่โฆษณา 
(Media Network) รวมไปถึงการจดัหาผู้ผลติชิน้งานโฆษณา (Media Production) โดยบริษัทมีรายได้จากลกูค้าที่เป็นเจ้าของ
สนิค้าและบริการเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 39.3 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทในระหวา่งปี 2559 
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บริษัทมีสดัสว่นยอดขายจากลกูค้าที่เป็นเอเจนซี่รายใหญ่ 10 รายแรก ของปี 2557 2558 และ 2559 คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 59.3  59.7 และ 56.6 ของรายได้รวมตามลาํดบั และมีสดัสว่นยอดขายจากลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและ
บริการรายใหญ่ 10 รายแรก ของปี 2557  2558 และ 2559 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.3  10.8  และ 18.3 ของรายได้รวม
ตามลาํดบั 

สดัสว่นลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทระหว่างปี 2557 - 2559 สามารถสรุป
ได้ดงันี ้
 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
สดัส่วนรายได้ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวม 
(ร้อยละ)  

60.3 62.9 67.3 

 

ทัง้นีต้ัง้แตปี่ 2554 ที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีสดัสว่นการขายให้แก่ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของ
รายได้รวมทัง้หมดของบริษัทในปีนัน้ๆ 

2.4.3 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย 

การโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการทํา
การตลาด ซึ่งสง่ผลดีต่อบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย สามารถเพิ่มการรับรู้ในตวัสินค้า 
เป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัผู้บริโภค รวมไปถึงเป็นการสร้างความภกัดีตอ่ตราสนิค้า (Brand Loyalty) เป็น
ต้น ผู้ผลติสนิค้าที่มีการโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ จะได้เปรียบคูแ่ขง่ที่ไมม่ีการโฆษณาเป็นอยา่งมาก  

เนื่องจากคา่ใช้จ่ายสือ่โฆษณา ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาดของทกุภาคธุรกิจ ค่าใช้จ่าย
ในสือ่โฆษณาจึงมีแนวโน้มที่จะเปลีย่นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ผู้ผลติสนิค้าจะมีแรงจูงใจ
ในการเพิ่มการใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อชิงสว่นแบง่การตลาดในกําลงัซือ้ของผู้บริโภคที่มากขึน้ สําหรับช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ภาวะถดถอย ผู้ผลติสนิค้าสามารถลดงบประมาณในการโฆษณาลงได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกบั การลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น 
การลดจํานวนพนกังาน เป็นต้น  

 ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2558-2559 (ล้านบาท) 
 

 
แหลง่ข้อมลู : บริษัท เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 
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อตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในประเทศไทยในปี 2559 มีมลูค่าตลาดรวมทกุสื่อประมาณ 107,896 ล้านบาท โดย
สื่อที่ผู้ โฆษณาให้ความสนใจและเลือกใช้มากที่สดุ คือสื่อโทรทศัน์ เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาพืน้ฐานสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ทัว่ไป สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกประเภท ในปี 2559 มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านสื่อโทรทศัน์เท่ากับ 71,010 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 65.8 ของมูลค่าการใช้จ่ายรวมทุกสื่อโฆษณาในปี 2559  รองลงมาคือสื่อโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ มีมูลค่า
เทา่กบั 12,771 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.8 ของมลูค่าการใช้จ่ายรวมทกุสื่อโฆษณาในปี 2559 สําหรับสื่อโฆษณา
ของบริษัทนัน้จดัอยู่ในประเภทสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อโฆษณาใน
ระบบขนสง่มวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) 
โดยมีมลูคา่การใช้จ่ายรวมเทา่กบั 11,676 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 10.8 ของมลูคา่การใช้จ่ายรวมทกุสือ่โฆษณาในปี 2559 

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย 

ในการสือ่สารของนกัการตลาดเพื่อนําขา่วสารท่ีต้องการไปยงัผู้บริโภคนัน้ จะต้องมีการวางแผนเพื่อเลอืกใช้สือ่
ประเภทตา่ง ๆ เพื่อที่จะสามารถสือ่สารไปยงัผู้บริโภคได้รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย ให้ได้รับผลตอบรับ
ที่สงูสดุ ฉะนัน้ การพิจารณาลกัษณะของสื่อโฆษณาแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายจึงมีความสําคญั
อยา่งมาก โดยที่ผ่านมาในอดีตสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่ผู้ โฆษณาให้ความสนใจและเลือกใช้มากที่สดุ  โดยเป็นสื่อพืน้ฐานที่เป็น
ช่องทางหลกัที่ผู้ผลติสนิค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สาํหรับสือ่โฆษณาประเภทอื่นจะใช้เพื่อตอกยํา้การรับรู้เพิ่มเติม
จากสือ่โทรทศัน์ หรือใช้เพื่อการเจาะกลุม่ผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ โดยในอนาคตคาดว่าสื่อโทรทศัน์จะยงัคงเป็นสื่อที่ได้รับความ
สนใจและเลือกใช้ แต่อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาสื่อโฆษณาในปัจจุบนัทําให้ผู้วางแผนโฆษณาจําเป็นต้องมีความรอบคอบ
มากขึน้ โดยอาจจะต้องมีการใช้สื่อใหม่ๆ เข้ามาเสริมจากสื่อโทรทศัน์ เช่นการลงโฆษณาในโทรทศัน์ควบคู่กับการลงสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัเพื่อให้การลงทนุคุ้มคา่มากขึน้ เป็นต้น 

นอกจากนี ้การดําเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาในอนาคตจะมีการแข่งขนัสงูทัง้ในด้านการพฒันาคณุภาพของ
การให้บริการ ในด้านราคา และในด้านนวตักรรมใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
มากขึน้ บริษัทท่ีให้บริการด้านสือ่โฆษณาแบบครบวงจร สามารถให้บริการสื่อโฆษณาหลายประเภทได้จะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเพราะสามารถตอบโจทย์ของผู้ ต้องการโฆษณาที่ต้องการความคุ้มค่าและเข้าถึงฐานผู้ชมจํานวนมากได้ดี นอกจากนี ้
บริษัทท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ  และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะเป็นท่ีต้องการมากขึน้อีกด้วย 

2.4.4 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media)  
ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่ง

มวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) โดยสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสําคญัมากขึน้และกําลงัเติบโต เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการปรับสดัสว่น
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมาใช้มากขึน้ สืบเนื่องมาจาก โครงสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณามี
แนวโน้มที่จะจัดสรรงบโฆษณาโดยเลือกใช้สื่อแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสงู มีความคุ้มค่า สามารถครอบคลมุและเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้ทัง้กลุม่เฉพาะเจาะจงและกลุม่ลกูค้าฐานกว้าง (Mass Market) เพิ่มมากขึน้ 

จากแผนภาพ ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2558-2559 จะพบว่าสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยัที่มีจํานวนค่าใช้จ่ายสงูที่สดุในปี 2559 ได้แก่สื่อสื่อโฆษณากลางแจ้ง เท่ากบั 5,665 ล้านบาท รองลงมา
คือ สือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน และสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 5,311 ล้านบาท และ 700 
ล้านบาท ตามลาํดบั 

จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุง่เลอืกซือ้สือ่โฆษณาที่มีความคุ้มคา่ กลา่วคือ ต้องเป็นสือ่โฆษณาที่สามารถ
เข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด 
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และสอดแทรกโฆษณาไปกบัการใช้ชีวิตประจําวนัของลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้อยา่งกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ
ผู้ คนในสังคมควบคู่กันไป ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทัง้วันทํางานและวันหยุด นิยมจับจ่ายใช้สอยที่
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ มีความจําเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่ องจาก
การจราจรที่ติดขดั ตลอดจนมีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศมากขึน้ ซึ่ง
สถานการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัในฐานะสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์
ข้อจํากดัด้านงบประมาณของผู้ผลิตสินค้าและบริการ และในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนใน
สงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองใน
อนาคต 

นอกจากนี ้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัยงัมีการพฒันาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัมากขึน้ หรือที่เรียกกนัว่า 
DOOH (Digital Out of Home) โดยเครือข่ายของ DOOH นี ้จะประกอบไปด้วย  Signage, Screen, Kiosk, และ 
Jumbotron (จอภาพขนาดใหญ่) เป็นต้น เป็นการใช้งานผสานไปกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัรูปแบบเดิมๆ ทัง้ บน
รถไฟฟ้า บนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ หรือสือ่ภายในห้างสรรพสนิค้า และป้ายโฆษณากลางแจ้ง เพื่อให้มีสีสนัและมี
การโต้ตอบและสื่อสารระหว่างกัน (Interactive) มากยิ่งขึน้ นบัเป็นแนวโน้มที่จะทําให้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคไม่จืดชืด 
ขณะเดียวกันก็ดึงดดูผู้บริโภคให้ใช้เวลาอยู่กบัสินค้านัน้ๆ มากขึน้ด้วย  ซึ่งการนําเสนอในรูปแบบใหม่นีจ้ะทําให้สื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยั เป็นที่พดูถึงและจดจํา และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
งานท่ีเป็น “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” และจะยงัสง่ผลให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจําสนิค้าและบริการได้ดียิ่งขึน้  ทําให้
สินค้าต่างๆ หนัมาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคแทนสื่อ
อื่นๆ มากขึน้ 

ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาสว่นแบง่ทางการตลาดของผู้ ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัรายใหญ่ ซึ่งจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ มีรายละเอียดของรายได้รวม สาํหรับปี 2559 ดงันี ้

บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 2,791.4 
บริษัท แพลน บี มีเดีย (มหาชน) 2,448.0 
บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากดั 683.4 
บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากดั (มหาชน) 756.2 
บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 443.2 

     ที่มา: www.setsmart.com 

2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.5.1 การจัดหาสถานที่ตดิตัง้สื่อโฆษณา  
ในการจดัหาพืน้ท่ีติดตัง้สือ่ บริษัท มีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัททําการศกึษา สาํรวจ และวิจยัพืน้ที่ที่มีศกัยภาพและเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายของ

เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ โดยมีทีมงานคิดค้นและพฒันาสื่อของบริษัท พร้อมกบับริษัท ได้
ว่าจ้างบริษัทวิจัยชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ หรือสถาบันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยเพื่อ
ทําการศึกษา สํารวจ วดัผล รวมถึงพฤติกรรม และทศันคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศยั (Out of Home Media) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่ หรือ เจ้าของ
สนิค้าและบริการ และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลง และครอบคลมุผู้บริโภค
กลุม่เป้าหมาย เช่น  สือ่ที่เข้าถึงผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย รถ



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 22 

 

โดยสารประจําทางปรับอากาศ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าบีทีเอส การเดินทางบนทางเท้า การเดินทาง
โดยใช้รถยนต์ส่วนตวั หรือแม้กระทัง่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภาพนิ่ง (Static) และดิจิทลั 
(Digital)  ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการเดินทาง หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่างการพกัผ่อน
จบัจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ เป็นต้น 

2) บริษัทนําข้อมูลจากการสํารวจ และ วิจัยที่ได้มาวิเคราะห์และประชุมคณะผู้บริหารเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินการของสือ่โฆษณาที่จะติดตัง้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ และแผนการตลาด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย โดยคํานงึถึงสาธารณประโยชน์ พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ของการ
ลงทนุตามนโยบายของบริษัท  

3) บริษัททําการสาํรวจความคดิเห็นเบือ้งต้นร่วมกบัเอเจนซี ่หรือเจ้าของสนิค้าและบริการ โดยนําเสนอพืน้ท่ี
สื่อโฆษณา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ณ จุดติดตัง้นัน้ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และสง่เสริมภาพลกัษณ์แก่เจ้าของสินค้าและบริการรวมถึงรายละเอียดต่างๆ 
ได้ โดยบริษัท นําข้อคิดเห็นจากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสนิค้าและบริการมาพฒันาสือ่ให้มีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการในการใช้สือ่สงูสดุ 

4) หลงัจากที่บริษัทได้ทําการสาํรวจครบทกุสว่นที่เก่ียวข้อง ทางบริษัท จะดําเนินการประชุมคณะผู้บริหาร
เพื่อหาข้อสรุปเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการติดตัง้สื่อโฆษณาพร้อมทัง้ได้รับอนมุตัิเร่ืองแผนการตลาด
และความเป็นไปได้ของโครงการ  

5) บริษัทดําเนินการติดต่อประสานงานเช่าพืน้ที่ และ/หรือ เสนอขอเข้าพัฒนาโครงการหรือติดตัง้สื่อ
โฆษณากบัเจ้าของพืน้ท่ีไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยบริษัท จะนําเสนอคา่เช่าพืน้ท่ีหรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น การแบ่งรายได้ เป็นต้น ให้แก่เจ้าของพืน้ที่ หรือเจ้าของสมัปทานแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ในการจะเข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ี บริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นคู่สญัญารับสิทธิในการใช้พืน้ที่
โดยตรง ยกเว้นกรณีที่บริษัท ได้เลง็เห็นถึงศกัยภาพของสื่อโฆษณาเหลา่นัน้ภายหลงัจากที่มีผู้ ได้รับสิทธิ
ไปแล้ว โดยบริษัท มีกระบวนการภายในที่จะพิจารณา ตรวจสอบและประเมินถึงความเป็นไปได้
ตลอดจนผลตอบแทนในการลงทุนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนสิทธิ ลงทุน หรือซือ้กิจการก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธุรกิจตอ่บริษัท  

6) บริษัททําการออกแบบ และกําหนดวสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้างติดตัง้สื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและ
วิศวกรชัน้นําของบริษัท  ที่มีความเช่ียวชาญและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ที่สงูกวา่ที่กําหนดโดยหนว่ยงาน หรือผู้ให้เช่า และบริษัท จะทําการคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศและดําเนินการยื่นขออนญุาตดําเนินการติดตัง้สื่อโฆษณาต่อหน่วยงาน
ราชการในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ 

7) หลงัจากได้รับการอนญุาตจากหนว่ยงานราชการในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ แล้ว ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวศิวกร
ของบริษัท เป็นผู้ ตรวจสอบและควบคุมทุกขัน้ตอนไม่ให้ผิดพลาดรวมทัง้ควบคุมงบประมาณ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสื่อโฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่
บริษัทกําหนด 

2.5.2 การผลิตงานโฆษณา 
การผลติงานโฆษณาของสือ่แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี ้
1) สือ่ภาพน่ิง  
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เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการจะสง่แบบงานโฆษณา (Artwork) มาให้บริษัท  หรือหากเอเจนซี่ 
หรือเจ้าของสินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา ทางหน่วยงาน Graphic Design ของบริษัท จะ
ให้บริการออกแบบสือ่โฆษณาเพื่อนําเสนอตอ่เอเจนซี่หรือเจ้าของสนิค้าและบริการ สาํหรับการเลอืกวสัดุ
ที่นํามาใช้ บริษัทจะเจาะจงเลือกใช้วสัดุที่มีคณุภาพสงูกว่ามาตรฐานที่ใช้ทัว่ไป เพื่อให้คณุภาพงานมี
ความสวยงาม คมชดั เหมาะแก่ระบบให้แสงสวา่ง และมีความแตกตา่งทางด้านคณุภาพมาตรฐานอยา่ง
เห็นได้ชดั แตใ่นขณะเดียวกนัก็คุ้มคา่กบัการลงทนุ ซึง่ผลลพัธ์ที่ผา่นมาสร้างความพงึพอใจให้กบัเอเจนซี่ 
หรือเจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก  จากนัน้บริษัทจะทําการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing 
Suppliers) ที่ผ่านการคดัเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงาน ราคา และการสง่มอบงานตาม
คุณภาพมาตรฐานที่บริษัทกําหนด ดําเนินการผลิตให้ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัท อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัท กําหนดใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของ
สนิค้าและบริการสงูสดุ 

2) สือ่มลัติมีเดีย 
เอเจนซี่ หรือเจ้าของสนิค้าและบริการจะเป็นผู้สง่ข้อมลูของงานโฆษณาในรูปแบบดิจิทลัมาให้บริษัททัง้นี ้
หลงัจากได้รับงานโฆษณาแล้ว ทางหน่วยงาน Digital Media จะดําเนินการตดัต่อ และใสเ่ทคนิคต่างๆ 
เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์เหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิทลัต่างๆ ของบริษัท จากนัน้
บริษัทจะดําเนินการนําภาพยนตร์โฆษณาเข้าสู่ระบบและนําไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความ
ต้องการของลกูค้า 

2.5.3 การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิทลั 
บริษัทสัง่ซือ้จอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ ผลิต ที่ผ่านการคัดเลือก 

(Approved Vendor List) ทัง้นี ้บริษัทพิจารณาถึงปัจจยัในการกําหนดคณุสมบตัิของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี
ที่ใช้สาํหรับติดตัง้สือ่โฆษณาของบริษัทดงันี ้ 

1) วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวสัดทุี่มีรูปทรงสวยงาม และคงทนเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกบั
การใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกําหนด 

2) คณุภาพของจอทีวีดิจิทลัเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสําคญัมากเนื่องจากคุณภาพของหลอดไฟ และจอทีวี
ดิจิทลัมีหลายระดบัซึ่งแตกต่างในการแสดงภาพ ความสว่าง และความคมชัด รวมถึงอายุการใช้งาน 
โดยที่ผา่นมาบริษัทจะเลอืกใช้หลอดไฟ และจอทีวีดิจิทลัจากบริษัทผู้ผลติชัน้นําซึง่มีราคาคอ่นข้างสงู แต่
ในขณะเดียวกนัก็ให้ประสิทธิภาพในการนําเสนอที่สงู และเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้า
และบริการ 

3) ความมั่นคงของตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิต เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทให้ความสําคญัเนื่องจากปัจจุบนัมี
ตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตหลายร้อยบริษัท ซึ่งบริษัทจะคดัเลือกตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตที่มีความ
มัน่คงทัง้ในด้าน ฐานะการเงิน ประวตัิการดําเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา และคณุภาพการให้บริการหลงั
การขาย เพื่อให้มัน่ใจว่าตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตจะสามารถให้บริการที่มีคณุภาพต่อบริษัทถึงแม้ว่า
ตวัแทนจําหนา่ยและผู้ผลติเหลา่นีจ้ะมีคา่บริการท่ีสงูกวา่ตวัแทนจําหนา่ยและผู้ผลติอื่นๆ 

4) การบริการหลงัการขายของตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสําคญัเพื่อให้
บริษัทมัน่ใจในคณุภาพของจอภาพและอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานคณุภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น
การสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าและเอเจนซี่วา่คณุภาพอปุกรณ์ที่บริษัทเลอืกใช้มีคณุภาพท่ีดีที่สดุ  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 24 

 

 สาํหรับผู้ผลติและจําหนา่ยจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และโครงสร้างป้ายโฆษณา รายหลกัๆ ได้แก่ บริษัท 
โฟร์ซิสเตมส์ จํากดั และบริษัท  โฟร์ดิสเพลย์ จํากดั โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้จดัซือ้จอดิจิทลัและโครงสร้างป้าย 
จากบริษัท โฟร์ซิสเตมส์ จํากดั และบริษัท  โฟร์ดิสเพลย์ จํากดั โดยมียอดค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 204.2 ล้านบาท และ 433.7 
ล้านบาท ตามลาํดบั โดยบริษัทดงักลา่วเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยที่ผา่นการคดัเลอืก ( Approved Vendor List) ของบริษัทเป็น
บริษัทที่มีการให้บริการที่ดี และเป็นบริษัทที่น่าเช่ือถือ ประกอบกบัคณุภาพของจอภาพและการติดตัง้ก็ได้มาตรฐานตามที่
บริษัทกําหนด 
 

2.5.4 การจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลตมิีเดีย 
สําหรับระบบควบคุมบริหารสื่อโฆษณามลัติมีเดียในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และป้ายโฆษณาดิจิทลันัน้ 

บริษัทได้วา่จ้างผู้ผลติซึง่ผา่นการคดัเลอืกจากบริษัทซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง เป็นผู้ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์
ติดตัง้และพฒันาซอฟต์แวร์ควบคมุระบบรูปแบบเฉพาะสาํหรับการควบคมุการแพร่ภาพสื่อต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทซึ่งระบบดงักลา่วสามารถควบคมุจากสว่นกลาง (Central Control) ในการปรับเปลี่ยนสญัญาณภาพ ปรับระดบั
ความสว่าง เสียง เปิด-ปิดสญัญาณได้แบบตัง้โปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยการส่ง
คําสัง่ควบคมุจากสาํนกังานของบริษัทผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  

ในส่วนของระบบควบคุมป้ายอจัฉริยะบนทางด่วน  บริษัทได้ว่าจ้างตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตซึ่งผ่านการ
คดัเลือกจากบริษัท (Approved Vendor List) เป็นผู้ออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ติดตัง้และพฒันาซอฟต์แวร์ควบคมุระบบ ซึ่ง
ระบบดงักล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง (Central Control) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุม
ระบบงานดงักลา่วจากศนูย์ควบคมุผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

2.5.5 การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า 
บริษัทมีการดําเนินการทํารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบจัดส่งให้กับทาง

ลกูค้าเป็นประจําตามระยะเวลาที่ระบใุนสญัญาเพื่อเป็นการยืนยนัวา่บริษัทได้ขึน้สือ่โฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลาในรูปแบบ
ที่ได้ตกลงกนัไว้ นอกจากนี ้บริษัทก็จะมีการสื่อสารกบัลกูค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาของ
บริษัท เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ลกูค้าพงึพอใจในระดบัท่ีสงูและกลบัมาซือ้บริการสือ่โฆษณาของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 
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3.      ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพืน้ที่ หรือสัญญากับพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

  ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาสมัปทานหรือสญัญาการเช่าพืน้ที่จากภาครัฐ หรือ
สญัญาการเช่าพืน้ที่จากเอกชน เพื่อติดตัง้สื่อโฆษณาและหารายได้จากการขายโฆษณาบนพืน้ที่ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัต้อง
พึง่พิงสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ยสือ่โฆษณากบับริษัทเอกชนตา่งๆ ซึง่บริษัทมีหน้าที่หาลกูค้า
และได้รับสว่นแบ่งรายได้จากการขายโฆษณาเป็นค่าตอบแทน โดยในปี 2559 คู่สญัญาที่สร้างรายได้ให้กบับริษัทสงูสดุ คือ 
บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จํากัด ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.8  ของรายได้รวมทัง้หมด สญัญา
ดงักลา่วมีระยะเวลา 3 ปี โดยที่ฮลัโลบางกอกให้สทิธิแก่บริษัทเป็นรายแรกในการพิจารณาตอ่สญัญาเพิ่มเติมได้อีก 3 ปี สง่ผล
ให้ระยะเวลาของสญัญายาวนานไปจนถึงกลางปี 2564 

  เนื่องจากบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามภาระผูกพนัเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาเหลา่นัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่
สามารถตอ่อายสุญัญากบัคูส่ญัญาทางธุรกิจรายใดรายหนึง่จากการปฏิบตัิไม่ตรงตามหน้าที่ เง่ือนไข หรือ ภาระผกูพนัตามที่
สญัญาดงักลา่วกําหนด  หรือความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสญัญาหากการให้เช่า/ให้สิทธิมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ หรือการบอกเลิกสญัญาหากผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจําเป็นต้องใช้
สถานท่ีเช่า/ให้สทิธิ โดยต้องมีการแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถ
ในการหารายได้ของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต  

  อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยกระทําการใดๆที่เป็นการผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดในสว่นที่
เป็นสาระสําคญัที่ระบุไว้ในสญัญาจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การทํางานในอตุสาหกรรมด้านสือ่โฆษณามาเป็นเวลานาน จึงมัน่ใจได้ว่าสญัญาต่างๆ ที่ทํากบัคู่สญัญาได้ผ่าน
การไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไขได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ดงัที่กลา่วมาข้างต้น 

  ทัง้นี ้จากการที่ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่มีหลากหลายของประเภทสื่อ
โฆษณาสงูที่สดุ นอกจากนีย้งัครอบคลมุพืน้ที่ในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 45 จงัหวดัทัว่ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ที่ 
หรือสญัญาสมัปทานมากกว่า 150 ฉบบั โดยที่ไม่มีสญัญาใดสญัญาหนึ่งสร้างรายได้ให้กบับริษัท เกินร้อยละ 30 ของรายได้
รวม ดงันัน้ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาใดๆ จึงจะไม่ทําให้มีผลตอ่รายได้สว่นใหญ่ของบริษัท  

  นอกจากนีบ้ริษัท ได้ให้ความสําคญัการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพืน้ที่ อาทิ เจ้าของสมัปทาน 
ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า หรือเจ้าของอาคาร  โดยได้ร่วมพฒันาสือ่โฆษณาโดยนําเสนอนวตักรรม การออกแบบที่ทนัสมยั
รวมไปถึงการนําเสนอสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัเจ้าของพืน้ที่ได้อย่างลงตวั จึงทําให้เง่ือนไขใน
สญัญาสว่นใหญ่จะให้สิทธิการต่อสญัญาของบริษัท เป็นอนัดบัแรก (First Right) บริษัทจึงสามารถต่อสญัญาที่สําคญัทุก
สญัญามาได้โดยตลอด พร้อมทัง้ยงัสามารถขยายอายสุญัญาได้อีกด้วย ซึง่เป็นข้อพิสจูน์ให้เห็นว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากคู่สญัญาทางธุรกิจเสมอมา เช่น ในปี 2556 ทางบริษัท ได้ต่อสญัญากบั ขสมก. ไปถึงปี 2570 และ ได้ต่อสญัญาป้าย
โฆษณา Gateway Billboard กบั การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไปถึงปี 2562 ในปี 2558 ได้ต่อสญัญาสื่อโฆษณาดิจิทลัใน
บริเวณท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ไปถึงปี 2564 และในปี 2559 ได้ต่อสญัญาสื่อโฆษณาบนตู้ โทรศพัท์สาธารณะของ บมจ.      
ทีโอที ไปถึงปี 2562   เป็นต้น  
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3.2 ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

  ด้วยกลยทุธ์การขยายสือ่โฆษณาอยา่งตอ่เนื่อง และการสร้างเครือขา่ยสือ่โฆษณาที่มีความมัน่คงเพื่อให้บริการ
แก่ลกูค้าในระยะยาว บริษัทมีความจําเป็นในการทําสญัญาเช่า/รับสิทธิดําเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพืน้ที่สื่อโฆษณาใน
ระยะยาวเพื่อป้องกนัการเข้ามาในตลาดของคูแ่ขง่ขนั จึงสง่ผลให้มีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่า/รับสิทธิ
ดําเนินงาน ซึง่บริษัทต้องทยอยรับรู้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วตลอดอายขุองสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่รายได้จากการขายสื่อโฆษณาลด
ตํ่าลงอย่างมีนยัสําคญั จึงอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัทได้  โดย ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2559 บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานทัง้สิน้จํานวน 6,643 ล้านบาท ซึ่งภาระ
ผกูพนัหลกัของบริษัท ได้แก่ สญัญาเช่าดําเนินงานสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
ที่บริษัททําสญัญาระยะยาวกบั ขสมก. จํานวน 1,920.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.9 ของภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่า
ดําเนินงานของบริษัท โดยสญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุในกลางปี 2570 ซึง่หากรายได้จากสือ่โฆษณาบนรถโดยสารปรับอากาศลดลง
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท  

  อยา่งไรก็ดี การทําสญัญาระยะยาวกบัคู่สญัญา และการมีภาระผกูพนัดงักลา่วเป็นการดําเนินธุรกิจปกติสําหรับ
การให้บริการสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน  และการทําสญัญาระยะยาวยงัเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหลง่รายได้ที่แน่นอน และ
เป็นการสร้างอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด (Barrier to Entry) ที่สงูเพื่อป้องกนัผู้ประกอบการรายอื่นจากการเข้ามาแย่งสิทธิที่บริษัท
เป็นเจ้าของ นอกจากนีย้งัมีความมัน่ใจว่าบริษัทมีความเสี่ยงในระดบัตํ่าจากการทําสญัญาเช่าระยะยาวกบัขสมก. เนื่องจากรถ
โดยสารประจําทางเป็นระบบการขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ เพื่อใช้เช่ือมต่อพืน้ที่รอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น 
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น และด้วยคณุสมบตัิของรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่เข้าถึงทกุกลุม่เป้าหมาย
บนเส้นทางหลกัครอบคลมุทัว่กรุงเทพฯ สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสารประจําทางปรับอากาศจะยงัเป็นที่
สนใจของลกูค้าในระยะยาว   

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาสื่อโฆษณาดิจทิัลกลางแจ้งของบริษัท 
  ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทได้ลงทนุเพื่อขยายพืน้ที่ให้บริการของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิทลัทัง้ในกรุงเทพ และ
ตา่งจงัหวดัเป็นจํานวนมาก โดยบริษัทมีรายได้จากสือ่ประเภทนีส้าํหรับปี 2559 เป็นจํานวน 1,040.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.5% 
ดังนัน้หากสื่อได้รับกระทบใดใดจนเป็นสาเหตุให้รายได้ของสื่อโฆษณาดิจิทัลลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อาจส่งผลต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทได้ 
  อยา่งไรก็ดี ตัง้แตเ่ร่ิมให้บริการสือ่โฆษณาดิจิทลัในปี 2556 สื่อโฆษณาดิจิทลัก็ได้รับความนิยมที่สงูขึน้เร่ือยๆ โดย
มีอตัรา Utilization Rate อยู่ในระดบัที่สงูกว่าค่าเฉลียของสื่อโฆษณารวมของบริษัท นอกจากนี ้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตวั สื่อ
โฆษณาดิจิทลัก็ยงัได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ตํ่า สามารถช่วยให้นกัการ
ตลาดประหยดังบประมาณ นอกจากนีส้ื่อโฆษณาดิจิทลัยงัเป็นสื่อที่มีรูปแบบทนัสมยัและสามารถปรับเปลี่ยนข้อความทางการ
ตลาดที่นําเสนออย่างรวดเร็วทนัท่วงทีจึงเหมาะสมกบักลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ และเป็นที่นิยมสําหรับนกัการตลาดใน
ปัจจบุนั  

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รายใหญ่  

  เอเจนซี่โฆษณามีบทบาทที่สาํคญัในธุรกิจสือ่โฆษณา โดยจะทําหน้าทีเ่ป็นตวักลางระหวา่งผู้ให้บริการโฆษณาและ
เจ้าของสนิค้าและบริการ หน้าที่หลกัของเอเจนซี่คือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด รวมไปถึงกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา 
และตดัสินใจเลือกใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ทัง้นีเ้อเจนซี่จะไม่ทําสญัญาระยะยาวกับบริษัทผู้ ให้บริการสื่อโฆษณา แต่จะ
พิจารณาแผนการใช้สื่อโฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละรายตามความ
เหมาะสม ณ ขณะนัน้  
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  ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกัคือ 1) กลุม่ลกูค้าเอเจนซี่ และ 2) กลุม่ลกูค้าที่เป็น
เจ้าของสินค้าและบริการ โดยบริษัท มีสดัส่วนรายได้จากลกูค้าเอเจนซี่และจากลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ ประมาณ 
60.7% และ 39.3 % ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท ในปี 2559 ตามลําดบั บริษัท มีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา
ผ่านทางเอเจนซี่จากเอเจนซี่ 10 รายแรก ของปี 2558 และปี 2559 ในสดัสว่นร้อยละ 59.7 และร้อยละ 56.6 ของรายได้รวม
ทัง้หมด ตามลําดบั และไม่มีการพึ่งพิงเอเจนซี่รายใดคิดเป็นสดัสว่นเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมทัง้หมด  อย่างไรก็ดี 
บริษัท อาจมีความเสีย่งหากเอเจนซีไ่มแ่นะนําให้เจ้าของสนิค้าและบริการใช้เครือขา่ยสือ่โฆษณาของบริษัท ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ตอ่รายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัท อยา่งมีนยัสาํคญั  
  ตามกลยทุธ์ของบริษัทในการให้บริการสื่อโฆษณาอย่างครบวงจร และครอบคลมุพืน้ท่ีโฆษณาที่หลากหลายทัว่
ประเทศ สง่ผลให้สือ่โฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายของสนิค้าและบริการอยา่งทัว่ถึง โดยครอบคลมุทกุกลุม่อาชีพ 
ทกุเพศ และทกุวยั ให้สามารถพบเห็นสื่อโฆษณาของบริษัตลอดการเดินทางชณะอยู่นอกที่อยู่อาศยัในชีวิตประจําวนั ซึ่งสามารถ
ตอบสนองลกูค้าผู้ซือ้สื่อโฆษณาในด้านของความคุ้มค่าและความมีประสิทธิผลของการใช้งบโฆษณา บริษัท จึงเช่ือว่า เครือข่าย
และช่องทางโฆษณาของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องยังคงได้รับความนิยมจากผู้ ลงสื่อโฆษณาต่อไป 
นอกจากนีจ้ากการทีบ่ริษัท ให้ความสาํคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการพฒันาและนําเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาเป็น
ที่นา่สนใจ โดยการนําเสนอสือ่โฆษณาที่แปลกใหมแ่ละมีประสทิธิภาพสงู นอกเหนือขอบเขตแนวความคิดของเอเจนซี่ หรือเจ้าของ
สนิค้าและบริการ สง่ผลให้สือ่โฆษณาของบริษัท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้สร้างความเช่ือมัน่ไว้วางใจให้กบัเจ้าของ
สนิค้าและบริการ 
  อยา่งไรก็ดี บริษัทเช่ือมัน่วา่จะสามารถบริหารความเสีย่งดงักลา่วได้อีกทางหนึ่งด้วยการบริหารความสมัพนัธ์อนัดี
กบัเอเจนซี่ โดยการร่วมในการพฒันาสื่อโฆษณากบัเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาด
และสามารถพฒันาสื่อโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของเอเจนซี่ได้ อีกทัง้บริษัท มีฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ที่ทําหน้าที่ดูแลลูกค้า
รวมถึงมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้า อนัเป็นการสร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้อีกทางหนึง่ 

3.5 ความเสี่ยงจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทมีความสมัพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ในภาวะเศรษฐกิจฟืน้ตวั การใช้จ่ายงบประมาณในสื่อโฆษณามีทิศทางที่จะเพิ่มสงูตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะ
สง่ผลดีตอ่ธุรกิจของบริษัท แตใ่นภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั หรือมีเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองไทย หรือเกิดเหตกุารณ์อื่นใด
ที่กระทบความเช่ือมั่นและกําลงัซือ้ของผู้ บริโภค อาจจะส่งผลให้เจ้าของสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในสือ่โฆษณาตา่งๆ ซึง่อาจสง่ผลให้ยอดขายสือ่โฆษณาของบริษัทปรับลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

  โครงสร้างอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในปัจจุบนัมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยผู้ผลิตสินค้าและบริการมี
แนวโน้มในการจดัสรรงบประมาณโฆษณาไปยงัสื่อโฆษณาประเภทใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสงู โดยเฉพาะสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยูอ่าศยัซึง่สามารถเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคที่มีกําลงัซือ้ในพืน้ท่ีเมืองได้เป็นอย่างดี และยงัเป็นสื่อโฆษณาที่มี ต้นทนุอยู่ในระดบัตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ แต่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ ชมได้สูง โดยจากการศึกษาของ Outdoor 
Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสื่อภายนอกที่อยู่อาศยัในประเทศอเมริกา 
ประเทศแถบยุโรป และประเทศออสเตรเลีย พบว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยมีผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่า
มากกวา่เมื่อเทียบกบัสือ่สิง่พิมพ์ และสือ่โทรทศัน์ ดงัเห็นได้จากในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในช่วงปี 2558-2559 ลกูค้าเจ้าของ
สินค้าและบริการยงัคงใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัในการประชาสมัพนัธ์สินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยถึงแม้ค่าใช้จ่ายการ
โฆษณาโดยรวมจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัยงัสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี 
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บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั หาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัยงัคงดําเนินตอ่ไป หรือมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ในอนาคต 

3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร 
  ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาของบริษัท เป็นธุรกิจให้บริการซึ่งต้องพึ่งพิงบุคลากรในการติดต่อ สร้างสรรค์ผลงาน 
และนําเสนอผลิตภณัฑ์ ให้แก่เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ ดงันัน้ ผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่าย
ปฏิบตัิการที่มีประสบการณ์และมีความชํานาญจึงมีความสาํคญัในการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการใช้พืน้ที่
โฆษณา และการสร้างสรรค์รูปแบบของสื่อโฆษณาเพื่อนําเสนอต่อกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของ
สินค้าและบริการ บุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเหลา่นีจ้ึงเป็นสว่นสําคญัที่สง่ผลต่อความสําเร็จของบริษัทที่ผ่านมา 
หากบริษัท ไมส่ามารถรักษาผู้บริหารและบคุลากรที่มีความรู้ความชํานาญไว้ได้ บริษัท อาจได้รับผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ  
  บริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ จึง ได้ให้ความสําคญัต่อการพฒันาและสนบัสนุนให้
บคุลากรเติบโตไปพร้อมกบัความสาํเร็จของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัท ได้แบง่ลกัษณะการทํางานเป็นทีม ซึ่งบคุลากรภายในทีมจะ
สามารถทํางานทดแทนกนัได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้บริษัท มีนโยบายสนบัสนนุให้ทีมงานผู้บริหารระดบักลางได้มีสว่นร่วมใน
การวางแผนบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงตวับุคคลในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ได้ใน
ระดบัหนึ่ง  สําหรับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทําให้มีความผกูพนัต่อบริษัท ใน
การร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2558-2559 บริษัท ได้จดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น และจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัจํานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และพนกังานของบริษัทพื่อเป็นการตอบแทนการทํางานของ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานดงักลา่ว และเพื่อให้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 

3.7 ความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึน้จากภยัธรรมชาติหรือ
จากการกระท าของบุคคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจโฆษณาอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทให้ความสําคญัและติดตามการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจสื่อโฆษณาโดยเฉพาะในสว่นของกฎหมายที่
เก่ียวกบัควบคมุป้ายโฆษณาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อท่ีบริษัทจะสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเตรียมแผนการรองรับ
ในกรณีที่ข้อกฎหมายดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อมิให้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต้องมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับป้ายโฆษณาทัง้ในด้านข้อกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคมุป้ายโฆษณา และอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้จากภยัธรรมชาติหรือจากการกระทําของบคุคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัท
ให้ความสําคญัในการออกแบบ และก่อสร้างในการติดตัง้ป้ายโฆษณาเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงาน 
หรือผู้ ให้เช่าต่างๆ โดยบริษัท มีนโยบายที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ รับเหมาชัน้นําที่มีผลงานระดบัประเทศ ดําเนินการ
ออกแบบ และติดตัง้เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากนีคู้่สญัญาให้เช่าพืน้ที่ในการติดตัง้ป้ายโฆษณาของบริษัท มี การ
กําหนดมาตรฐานการตรวจรับท่ีสงู รวมถึงมีการตรวจสอบคณุภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทกุปี อาทิเช่น สยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิจิทลัเกตเวย์ อาคารไซเบอร์เวิร์ล อาคารอินเตอร์เชนจ์ และอาคารสีลม
คอมเพลก็ซ์ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัท ยงัได้ทําประกนัภยัที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สิน และบคุคลภายนอกอีกด้วย โดยปัจจุบนั บริษัท 
ไมม่ีข้อพิพาทท่ีเกิดจากการดําเนินการขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบดงักลา่ว  
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ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

3.8 ความเสี่ยงจากกรณีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 25  

บริษัท มีกลุม่นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ถือหุ้นในบริษัท จํานวนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 45.8 ของทนุที่จดทะเบียน
และจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ทําให้หากผู้ ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสามารถ
ควบคมุเสยีงข้างมากในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท อาจมีความเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้   

อยา่งไรก็ดี บริษัท ได้มีการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการโดยบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการ
กําหนดขอบเขตในการดําเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส และมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่เก่ียวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ รวมถึง
บคุคลที่มีความขดัแย้ง ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนมุตัิรายการนัน้ๆ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัท ยังได้มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จาก
กรรมการทัง้หมด 9 คน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสินใจ และพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการถ่วงดุลอํานาจ โปร่งใสและมีการ
บริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
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4.      ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลกัประเภท สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยมีมูลค่าสทุธิตามบญัชีเท่ากับ 1,839.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของสินทรัพย์รวม  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ เจ้าของ 12.7 -ไมมี่- 
2. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 22.2 -ไมมี่- 
3. ยานพาหนะ เจ้าของ 9.1 ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน/1 
4. อปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เจ้าของ 1,371.3 ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน/1 
5. งานระหวา่งก่อสร้าง/1 เจ้าของ 90.0 -ไมมี่- 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าของ 5.1 -ไมมี่- 
7. สิทธิการเชา่ เจ้าของ 132.7 -ไมมี่- 
8. สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจากการซือ้บริษัทยอ่ย เจ้าของ 196.1 -ไมมี่- 

รวม  1,839,7                   
/1 งานระหว่างก่อสร้าง สว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างสื่อโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทเช่น สื่อโฆษณาดจิิทลัในจดุสําคญัๆ ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั เป็น
ต้น 

4.2 เคร่ืองหมายบริการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิแล้วจํานวน 4 เคร่ืองหมาย โดยเคร่ืองหมายการค้าจะมีอาย ุ10 ปี และสามารถต่ออายุ
ได้ทกุ 10 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เคร่ืองหมาย
การค้า 

ประเภท ออกให้เมื่อ วันหมดอายุ ทะเบียนเลขที่ 

 
 
 

เคร่ืองหมายการค้าสําหรับป้าย
โฆษณาที่ทําด้วยโลหะ 

25 กนัยายน 2556 
 

24 กนัยายน 2566 
 

ค404514 

 
เคร่ืองหมายการค้าสําหรับป้าย
โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ 

25 กนัยายน 2556 
 

24 กนัยายน 2566 
 

ค404515 

 
เคร่ืองหมายการค้าสําหรับเคร่ือง
สะท้อนแสงสาํหรับป้ายโฆษณา 

25 กนัยายน 2556 
 

24 กนัยายน 2566 
 

ค404516 

 

เคร่ืองหมายการค้าสําหรับสิ่งพิมพ์ที่
เป็นการโฆษณา 

25 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2565 ค398273 
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4.3 สรุปสัญญาที่ส าคัญ  

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจให้บริการเชา่พืน้ท่ีและผลติสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั (Out of Home Media) 
โดยกลุม่บริษัทได้เข้าทําสญัญา ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) เช่า/รับสทิธิบริหารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาโดยตรงจากเจ้าของพืน้ท่ี/เจ้าของสทิธิ หรือ 
(2) เช่า/รับสทิธิบริหารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาโดยอ้อม : รับโอนสิทธิการเช่าพืน้ที่/รับโอนสิทธิการบริหารจดัการพืน้ที่

โฆษณาจากผู้ได้รับสทิธิเช่า/บริหารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาจากเจ้าของพืน้ท่ี/เจ้าของสทิธิอีกทอดหนึง่   

โดยสญัญาที่สาํคญัสามารถสรุปตามประเภทสือ่โฆษณาได้ ดงันี ้

4.3.1 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สญัญาเชา่เนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศกบัองค์การขนสง่มวลชน
กรุงเทพ 
คู่สัญญา ผู้ให้เชา่/ผู้ให้สทิธิ: องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 
ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่าให้บริษัท เช่าพืน้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับ

อากาศของผู้ ให้เช่า รวมทัง้ให้สิทธิแก่บริษัท ในการร่วมลงทุน และให้บริการข่าวสาร
และบนัเทิง ซึง่ บริษัท มีสิทธิในการติดตัง้จอภาพ  พร้อมระบบควบคมุการออกอากาศ 
รวมถึงระบบประมวลและฉายสญัญาณภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความ
บนัเทิงภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศ ตามจํานวนที่ตกลงกัน จํานวน 
1,500 คนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าลว่งหน้า ค่าเช่ารายเดือน และ
สว่นแบง่รายได้ ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2548 ถึง 30 มิถนุายน 2570  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับการติดตัง้และซ่อมบํารุง
ป้ายโฆษณา รวมถึงภาษีป้ายโฆษณา ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดเก่ียวกับป้าย
โฆษณา โดยบริษัท จะดําเนินการติดตัง้และซอ่มบํารุง ณ สถานท่ีที่ผู้ให้เช่ากําหนด และ
ในเวลาที่ไมก่ระทบตอ่เวลาเดินรถของผู้ให้เช่า  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไมส่ามารถโอนสทิธิประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตก
ลงกนัเลกิสญัญานีโ้ดยทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือของคูส่ญัญา  
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สญัญาเชา่เนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารปรับอากาศกบัผู้ประกอบการเอกชน 

คู่สัญญา ผู้ให้เชา่: ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารปรับอากาศเอกชน 

ผู้ เช่า: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่าให้บริษัท เช่าพืน้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับ
อากาศของผู้ให้เชา่เพื่อตดิตัง้จอ LCD พร้อมระบบควบคมุการออกอากาศ รวมถึงระบบ
ประมวลและฉายสญัญาณภาพและเสยีงภายในรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศ 
ตามจํานวนที่ตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าลว่งหน้าและค่าเช่ารายเดือน
ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หากทางผู้ให้เช่ามีการขยายเส้นทางหรือเพิ่มจํานวนรถโดยสารในเส้นทางเดิม ผู้ให้
เช่าตกลงให้สทิธิการเช่าแก่บริษัท โดยมีอตัราไมต่ํ่ากวา่คา่เช่าที่กําหนดในสญัญา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ประมาณ 3 – 10 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากกรณีที่ข้อความ หรือภาพบน
แผ่นป้ายโฆษณาก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบคุคลอื่น หรือได้รับ
การร้องเรียนจากบคุคลอื่นวา่ก่อให้เกิดความเสยีหาย และจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการติดตัง้และซอ่มบํารุงป้ายโฆษณา โดยบริษัท จะดําเนินการ
ติดตัง้และซ่อมบํารุง ณ สถานที่ที่ผู้ ให้เช่ากําหนด และในเวลาที่ไม่กระทบต่อเวลาเดิน
รถของผู้ให้เช่า  

นอกจากนี ้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท มีหน้าที่ถอดวสัดุโฆษณา และจอ LCD ที่ติดตัง้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไมส่ามารถโอนสทิธิประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสญัญา หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตก
ลงกนัเลกิสญัญานีโ้ดยทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือของคูส่ญัญา  
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สญัญาเชา่สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

คู่สัญญา ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สทิธิบริษัท ในการ จดัหา ติดตัง้ และบริหารจดัการสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็ม
อาร์ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT)  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่าให้สิทธิล่วงหน้าและส่วนแบ่ง
รายได้จากการขายสื่อโฆษณาที่ได้รับตามสญัญา ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่
ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ประมาณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้าที่ดําเนินการจดัหา ติดตัง้ ดําเนินการตลาด การขายและบริหารจดัการสื่อ
โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT) และมีหน้าที่
จดัหาและติดตัง้จอ และระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ให้สิทธิ โดยติดตัง้ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสญัญาสิน้สดุลง บริษัท จะต้องรือ้ถอนจอและระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ปรับปรุงสง่คืนสภาพพืน้ท่ีภายในระยะเวลาที่ตกลงกนั  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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4.3.2 สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 

สญัญาเชา่สือ่โฆษณาภาพน่ิง (Static) 

คู่สัญญา ผู้ให้เชา่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการภาครัฐ และผู้ประกอบการเอกชน  

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

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิตกลงให้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิเช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
หรือให้สิทธิ  ก่อสร้างดูแลบํา รุง รักษา หรือหาผลประโยชน์จากป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์  

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิจะชําระคา่ตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า และ/หรือ
คา่เช่ารายเดือนหรือรายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ตัง้แต ่2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิได้รับสิทธิในการต่ออายสุญัญา  (Right of First Refusal) หากผู้
เช่า/ผู้ รับสทิธิประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของผู้เช่า/ผู้รับสิทธิ 

 ยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างป้ายต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และ
ก่อสร้างป้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 ต้องทําการติดตัง้ป้ายโฆษณาให้ได้ตามมาตรฐานแข็งแรงปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตราย
แก่คนทั่วไป และหากมีความเสียหายอย่างใดๆ เกิดขึน้เนื่องจากป้ายโฆษณาที่
ติดตัง้ตามสัญญานี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบทําประกันภัยตลอดอายุ
สญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่าหรือ
บคุคลที่ 3 โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

 รับผิดชอบภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าภาษีอากร และภาษีใดๆ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกบัที่ดิน และป้ายโฆษณาประสมัพันธ์ที่เก่ียวข้องกบัสญัญา
เช่า  

 ในกรณีที่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิสัง่ให้รือ้ถอน
ป้าย เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ไมว่า่ด้วยเหตใุด ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิมีหน้าที่รือ้ถอนโครงสร้าง
ป้ายโฆษณาประชาสมัพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิออก
จากพืน้ท่ีเช่า พร้อมสง่มอบพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายให้แก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในสภาพเรียบร้อย ปราศจากการชํารุดบกพร่อง และรอนสิทธิ  ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิเอง  

 อย่างไรก็ดี สญัญาบางฉบบันัน้ระบใุห้ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิได้ก่อสร้าง
หรือจดัทําขึน้ในพืน้ท่ีตามสญัญาทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ
ทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิมีสิทธิใช้สอยดําเนินการและ
รับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์นัน้เองตลอดระยะเวลาเช่า 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 35 

 

หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจําเป็นต้อง
ใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิพิจารณาเห็นว่า การใ ห้เช่า/ให้สิทธิ
ดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การดําเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่า/
ผู้ให้สทิธิจะแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญา  
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สญัญาเชา่สือ่โฆษณาดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญา ผู้ให้เชา่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการเอกชน  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท  

ลักษณะของสัญญา เช่าพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภาพ /ให้สิทธิในการบริหารหรือร่วมบริหารจัดการ
พืน้ที่โฆษณา รวมถึงเผยแพร่หรือประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการขาย หรือทําการตลาด
เก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการในเชิงธุรกิจใช้สือ่โฆษณามลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระคา่ตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบสว่นแบ่งรายได้จากการขาย
สือ่โฆษณาที่ได้รับตามสญัญา หรือคา่เช่ารายเดือนตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ตัง้แต ่2 – 15 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป   

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคา่ภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  
 ไม่โฆษณาภาพ/ข้อความอนัเป็นสินค้าของคู่แข่งทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า /ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องนําตัวอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ ให้เช่า /ผู้ ให้สิทธิ
พิจารณาก่อนลงลว่งหน้าทกุครัง้ 

 รับผิดชอบทําประกันภยัตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจ
เกิดมีขึน้ตอ่ทรัพย์สนิของผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

 ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้จัดหาและติดตัง้จอ เมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ 
บริษัท จะรือ้ถอนจอและโครงสร้างต่างๆ และขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของตน
ออกจากสถานที่เช่า และจะส่งมอบสถานที่เช่าคืนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท เอง 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความ
จําเป็นต้องใช้สถานท่ีเช่า/ให้สทิธิ โดยผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิจะแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญา 
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4.3.3 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store/ In-Mall) 

คู่สัญญา ผู้ให้เชา่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิ เช่ าพื น้ที่ห รือสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใน
ห้างสรรพสินค้า เพื่อพฒันาสื่อโฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ 
หรือสง่เสริมการขาย 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลาในการขายสื่อ
โฆษณา หรือคา่เช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 - 6 ปี 

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายสุญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคา่ภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  
 ไมโ่ฆษณาภาพ/ข้อความอนัเป็นสนิค้าของคูแ่ขง่ทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องนําตวัอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ ให้เช่า /ผู้ ให้สิทธิ
พิจารณาก่อนลงลว่งหน้าทกุครัง้ 

 รับผิดชอบทําประกนัภยัตลอดอายสุญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจ
เกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาการเช่า 

 ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไมว่า่กรณีใดๆ บริษัท จะต้องสง่มอบสถานท่ีเช่าคืนแก่
ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไมส่ามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไมม่ีการแจ้งขอต่ออาย/ุขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4.3.4 สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน (Air Traveller) 
คู่สัญญา ผู้ให้เชา่/ผู้ให้สทิธิ: กรมการบินพลเรือน, ทา่อากาศยานไทย 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิ: เอ็ม เอส ด,ี ทริปเปิล้เพลย์, เดอะวนัพลสั, 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิเช่าพืน้ที่หรือสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ภายในท่าอากาศ
ยาน เพื่อพฒันาสื่อโฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ หรือสง่เสริม
การขาย 

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสทิธิจะชําระคา่ตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิเป็นสว่นแบ่งเวลาในการขาย
สือ่โฆษณา หรือคา่เช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 - 5 ปี ทัง้นี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา หากผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ
ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคา่ภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  
 รับผิดชอบทําประกนัภยัตลอดอายสุญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจ

เกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่าหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้ มครองตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

 ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะต้องส่งมอบสถานที่
เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้ อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไมม่ีการแจ้งขอตอ่อาย/ุขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ
อาจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาก่อนได้หากผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจําเป็นในการใช้
สถานที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4.3.5 การบริหารจัดการสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ ากดั 
 

คู่สัญญา ผู้ให้สทิธิ: ฮลัโลบางกอก 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิแก่บริษัท ในการขายและทําการตลาด รวมถึงให้บริการพืน้ที่โฆษณาของฮัล
โลบางกอก เพื่อให้บริการเผยแพร่ หรือ ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย หรือ การตลาด
เก่ียวกบัสนิค้า และ/หรือบริการในเชิงธุรกิจในรูปแบบสือ่โฆษณา  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระสว่นแบง่รายได้แก่ผู้ให้สทิธิเป็นไปตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 ปี ทัง้นี ้บริษัท  ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญาอีก 3 ปีจนถึงปี 2564 หากบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

 จะต้องวางเงินประกันส่วนแบ่งรายได้ขัน้ตํ่าเป็นเงินจํานวนร้อยละ 50 ของเงิน
ประกนัสว่นแบง่รายได้ขัน้ตํ่าให้แก่ผู้ให้สทิธิ 

 มีหน้าที่ชําระสว่นแบง่รายได้และเงินประกนัสว่นแบง่รายได้ขัน้ตํ่าให้แก่ผู้ให้สทิธิ 
 จะต้องจัดทําและกําหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย รวมถึงแผนดําเนินงานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมาย 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก
ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออาย/ุขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  และ  2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกบัการเช่าอาคารและเช่าพืน้ที่โฆษณาที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีจํานวนเงินขัน้ตํ่า ที่ต้องจ่ายรวม 4,992 ล้านบาทและ 
6,643 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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นอกจากนีใ้นปี 2559 บริษัทยงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนในการขายและบริหารจดัการสทิธิประโยชน์ให้กบั
สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และบริษัท ไทย ลกี จํากดั โดยมีรายละเอยีดของสญัญา ดงันี ้

4.3.6 การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลีก 
จ ากัด 
 

คู่สัญญา ผู้ให้สทิธิ: สมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูภมัภ์ และบริษัท ไทย
ลกี จํากดั 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา แต่งตัง้ให้บริษัทเป็นตัวแทนการขายและบริหารสิทธิประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียวของ
สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลกีฯ 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะได้รับสว่นแบ่งค่าตอบแทนในอตัรา 15%-25% ขึน้อยู่กบัรายได้รวมที่บริษัท
สามารถจดัหาได้ 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2563  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

 ดําเนินการขายและบริหารสทิธิประโยชน์ของสมาคม 
 มีหน้าที่ชําระเงินประกนัสว่นแบง่รายได้ขัน้ตํ่าให้แก่สมาคมฯ ตามที่ตกลงไว้ 
 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้ ให้สิทธิแต่สามารถนําสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมภายใต้สญัญาไปใช้ในการ
จดัหารายได้โดยการโอนสทิธิได้ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีส้ิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลง หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทํา
การผิดสญัญา และไม่ดําเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4.4 สัญญากู้ยมืเงนิและวงเงนิอื่นๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสญัญาสนิเช่ือและวงเงินอื่นๆ กบัธนาคารพาณิชย์ จํานวน 2 แหง่ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ธนาคารพาณิชย์แหง่ที่ 1 
คู่สัญญา ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนาคารพาณิชย์แหง่ที่ 1 

จ านวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 6 ล้านบาท  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จํานวน 150 ล้านบาท 
(3) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั (L/G) จํานวน 171 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินทัง้หมด จํานวน 327 ล้านบาท  
ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 2%  ตอ่ปี  
(3) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั อตัราคา่ธรรมเนียม 1.5-1.75 % ตอ่ปี 

หลักประกัน เงินฝากคํา้ประกนัจํานวน รวม 40.6 ล้านบาท 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 

 ธนาคารพาณิชย์แหง่ที่ 2 
คู่สัญญา ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนาคารพาณิชย์แหง่ที่ 2 

จ านวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั (L/G) จํานวน 15 ล้านบาท 
 

ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

 (1) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั อตัราคา่ธรรมเนียม 2.00% ตอ่ปี 

หลักประกัน เงินฝากคํา้ประกนัจํานวน รวม 2.3 ล้านบาท 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 
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4.5 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และนโยบายการลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีเพียงเงินลงทนุในตราสารหนี ้คือ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิของสถาบนัการเงิน 
จํานวน  10.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของสนิทรัพย์รวม 

นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยเน้นการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง โดย

การลงทนุต้องผา่นการพิจารณาตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิตามที่กําหนด ทัง้นี ้ในทกุๆ ปี บริษัทและบริษัทยอ่ยจะประเมิน
ข้อบง่ชีข้องการด้อยค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หากพบข้อบ่งชีด้งักลา่ว บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุ 
 
4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 3 บริษัท และลงทุนผ่านบริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั (บริษัทย่อย) จํานวน 8 บริษัท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 11 บริษัท  โดยมีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธี
ราคาทนุ เท่ากบั 747.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม สําหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัทมีจํานวน 3 แหง่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท เวอริซายน์ จํากดั 100.0  126.0 400.0 

2 บริษัท แอด คซูีน จํากดั 100.0  10.0 65.8 
3 บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั 100.0  219.0 287.0 
 รวม   355.0 752.8 
 หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (237.9) 
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   514.9 

 
 นอกจากนี ้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยผ่านบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั จํานวน 8 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดีสเพลย์ จ ากัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จํากดั 100.0                   31.0 12.0 

2 บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จํากดั   85.0           100.0 121.7 

3 บริษัท เมอร์ซี่ พลสั จํากดั 100.0                     3.0 3.0 

4 บริษัท เดอะวนัพลสั จํากดั 100.0                   17.0 20.0 

5 บริษัท บริษัท ทนู่า แอดเวอไทซิ่ง จํากดั 100.0                     5.0 40.0 

6 บริษัท ไบร์ท สกาย มีเดีย จํากดั 50.0                   15.0 35.0 

7 บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จํากดั 100.0                     1.0 1.0 

8 บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี  90.0                     0.0 0.0 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่าน เอ็มเอสดี             172.0 232.7 
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นโยบายการลงทนุและการควบคมุบริษัทยอ่ย 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในธุรกิจที่สนบัสนนุหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทที่มีศกัยภาพการเจริญเติบโต 
สร้างรายได้และผลกําไรให้กบักลุม่บริษัทโดยโครงการลงทนุต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิตามที่กําหนด สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทโดยบริษัทจะสง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน ทัง้นี ้การลงทนุจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบการลงทุนเองทัง้หมด การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน  อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการได้ 
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5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  
ชื่อบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
ชื่อบริษัท (ภาษาองักฤษ) Plan B Media Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัประกอบด้วย สื่อโฆษณา

บนระบบขนสง่มวลชน สื่อโฆษณาภาพน่ิงกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทลักลางแจ้ง สื่อ
โฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507 
ทนุจดทะเบียน 356,500,000.00 บาท 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามญั) 3,565,000,000 หุ้น 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 351,613,048.20 บาท 
จํานวนหุ้นจดทะเบียนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) 3,516,130,482 หุ้น 
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท 
ที่ตัง้สํานกังานใหญ่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
ที่ตัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสี่แยกมหานาค เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ (662) 530-8053-6 
โทรสาร (662) 530-8057 
Homepage www.planbmedia.co.th 
เลขานกุารบริษัท ชื่อ: นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ 

สถานที่ตดิตอ่: 1213/420  ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #300 
โทรสาร: (662) 530-8057 
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชื่อ: นายวชัรพงศ์ ลีโทชวลิต 
สถานที่ตดิตอ่: 1213/420  ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8081 
โทรสาร: (662) 530-8057 
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (662) 009-9000  
โทรสาร : (662) 009-9991 
TSD Call center: 0 2009-9999 
Website: http://www.tsd.co.th 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
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(เดิมชื่อบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จากดั) 
 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์: (662) 264-0777  
โทรสาร: (662) 264-0789 ถึง 90 
นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3853 
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5313 
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 6.1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว

(บาท) 

ชนิด
ของหุ้น 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

126,000,000 126,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

2. บริษัท แอด คูซีน จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

10,0000,000 10,0000,000 หุ้น
สามญั 

100 

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

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

219,000,000 219,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

4. บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ากัด
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

31,000,000 31,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

5. บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

100,000,000 100,000,000 หุ้น
สามญั 

85 

6. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

3,000,000 3,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

7. บริษัท 2000 พับลิชช่ิง แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด 
59 ซอยปรียานชุ ถ.พระราม 9 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

สื่อสิ่งพิมพ์ 17,000,000 17,000,000 หุ้น
สามญั 

35 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว

(บาท) 

ชนิด
ของหุ้น 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

8. บริษัท เดอะวันพลัส จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

17,000,000 17,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

9. บริษัท ทนู่า แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณาภายใน
ทา่อากาศยานของ
กรมทา่อากาศยาน 

5,000,000 5,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

10. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น 
จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

ตวัแทนขายและ
บริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์ที่บริษัท
ได้มาจากบริษัทใน
เครือ 

1,000,000 1,000,000 หุ้น
สามญั 

100 

11. บริษัท แพลน บี มาเลเซีย      
เอสดีเอ็น บีเอชดี 
16-A (1st floor), Jalan Tun 
Sambanthan 3, Brickfields, 
50470, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณา 

1,000,000 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

100 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

หุ้น
สามญั 

90 

12. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย 
จ ากัด 
9/39 เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์-จรัญ 
ซอยบางแวก 69 เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้เชา่
พืน้ที่โฆษณาภายใน
ทา่อากาศยานของ
บริษัท การทา่อากาศ
ยานแหง่ประเทศไทย 
จํากดั (มหาชน) และ
กรมทา่อากาศยาน 

25,000,000 25,000,000 หุ้น
สามญั 
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.      ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 356,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,565,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ณ วนัที่        
31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  351,613,048.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,516,130,482  หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท   
 
7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น  

 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี 6 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้สดัสว่นการ
ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุน

ช าระแล้ว 
1 กลุม่นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,611,922,808 45.84 

 1.1  นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,000,000,000 28.44 

 1.2  นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต 10,600 0.00 

 1.3  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากดั/1 398,806,104 11.34 

 1.4  บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั/1 213,106,104 6.06 

2 กลุม่ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์/2 391,744,090 11.14 

 2.1  ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ 249,114,090 7.08 

 2.2  นายสชุาติ  ลือชยัขจรพนัธ์ 142,630,000 4.06 

3 CLSA Limited/3 352,777,447 10.03 

4 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 142,199,600 4.04 

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 84,264,070 2.40 

6 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 71,414,800 2.03 

7 กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 38,134,600 1.08 

8 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย
บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

36,370,600 1.03 

9 นายพิริยรัชต์  ภทัรกิตต์เกษม 33,000,000 0.94 

10 
กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
กรุงไทย จ ากดั 

32,586,700 0.93 

รวมทัง้หมด 2,794,414,715 79.47 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีบริษัทฯ ใช้ในการจดัท าแบบรายงานการกระจายหุ้นตอ่ 
ตลท.) บริษัทมีจ านวนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  (Free Float) จ านวน 4,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.11 ของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้ว
ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ:  

/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั (“แพลน บี อินเวสเม้นท์”) และบริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั (“เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย”) ซึง่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง
ประกอบธุรกิจลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ถือหุ้นทางอ้อมทัง้หมดร้อยละ 100 โดยนายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  

/2  การจัดกลุ่มนีเ้ป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพ่ือให้เป็นไปตามนิยามของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจดักลุม่ตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข) แต่อย่าง
ใด 

/3 CLSA Limited เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ท่ีได้รับแต่งตัง้จาก พีที อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค 

การออกหลกัทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี - 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแตล่ะคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เป็นต้น 

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นต้น 
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8.     โครงสร้างการจัดการ 
 
โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมการผู้จดัการ 
ดร.พินิจสรณ์   ลอืชยัขจรพนัธ์ 

ส านกักรรมการบริหาร 
Executive Office 

คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
Internal Audit 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
นางสาวพาขวญั  
วงศ์พลทว ี

ฝ่ายขายและ
การตลาด 
นายปรินทร์ 

โลจนะโกสินทร์ 
(รักษาการ) 

ฝ่ายปฏบิตัิการ 
นายณฐัวฒิุ  
อูย่ายโสม 

ฝ่ายสื่อโฆษณา 
ณ จดุขาย
สินค้า 

ดร.พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 
(รักษาการ) 

ฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 

นายประสงค์  
จรุงเบญจธรรม 

ฝ่ายสนบัสนนุ
ธุรกิจ 

ดร.พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 
(รักษาการ) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหน้าที่ควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัที่ 2 ธันวาคม 2559 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน โดยเป็นกรรมการหญิงจ านวน 2 คน และกรรมการชายจ านวน 7 คน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ความรู้ที่หลากหลายทัง้ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การเงิน การบญัชีและการตรวจสอบ 
กฎหมาย วิศวกรรมและประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมสือ่โฆษณา ประกอบด้วย 

(1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน ได้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ และนายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ 
(2) กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 คน ได้แก่ นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร  

นายเจย์  เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ และนายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา 
(3) กรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ได้แก่ พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และนางมลฤดี       

สขุพนัธรัชต์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 
1 พลต ารวจเอก

สมชาย 
วาณิชเสนี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9/9 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8/9 
3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 
4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9 
5 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 4/9 
6 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา กรรมการ 2/9 
7 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
8/9 

8 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

9/9 

9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  

9/9 

โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท 

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายก าหนดจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะลงมติในท่ีประชมุวา่ 
ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการรวม 9 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็น
ร้อยละ 84 นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยงัได้ประชุมร่วมกนั โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือและอภิปรายเร่ืองต่างๆที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและอยูใ่นความสนใจร่วมกนั ซึง่รวมถึงโครงการด้าน CSR จ านวน 1 ครัง้ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั ดร. พินิจสรณ์ ลือชยั
ขจรพนัธ์  หรือนายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ และประทบัตราส าคญัของบริษัทยกเว้นกรณีตอ่ไปนี ้ให้กรรมการสามคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั กลา่วคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ และร่วมกบั นายเจย์ เจฟฟรีย์ 
วอชเชอร์ หรือนายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

- ค า้ประกนั หรือการชดใช้ใดๆ 

- สญัญาใดๆ ที่ท าให้เป็นหนี ้เกินกวา่ 25,000,000 บาท หรือการค า้ประกนัเพื่อการดงักลา่ว 

- ได้มา หรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิ เกินกวา่ 25,000,000 บาท 

- สญัญาเช่า สญัญาจ้าง สญัญาสมัปทาน หรือสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลา

ของสญัญาเกินกวา่ 25,000,000 บาท 

- สญัญาใดๆ ที่มีมลูคา่หรือพนัธสญัญาหรือคา่ใช้จ่าย เกินกวา่ 25,000,000 บาท 

- การกู้ ใดๆ โดยบริษัท 

- การให้หลกัประกนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิของบริษัท 

- การเข้าท าสญัญาร่วมทนุ หรือสญัญาใดๆ เพื่อจดัตัง้บริษัทใหมซ่ึง่ เป็นบริษัทลกู หรือบริษัทในเครือ 

- การท าหนงัสอืมอบอ านาจในเร่ืองที่เก่ียวกบักรณีดงักลา่วข้างต้น 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จบัสลากกัน สว่นปีหลงัๆ 

ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหนง่อีกได้  
 

8.2 คณะผู้บริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่หวัหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่ง
ออกเป็น  6 สายงาน ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ฝ่ายสนบัสนนุธรุกิจ และฝ่ายสื่อโฆษณา ณ จดุขายสินค้า  
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รายช่ือคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ /  ผู้อ านวยการฝ่าย

สนบัสนนุธุรกิจ (รักษาการ) 

3 นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4 นางสาวพาขวญั วงศ์พลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5 นายณฐัวฒุ ิ อูย่ายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 
หมายเหต:ุ  บริษัท อยูร่ะหวา่งสรรหาบคุคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1
ตลุาคม 2557 เป็นต้นมา ซึ่งจบการศึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ สามารถสนบัสนนุให้การด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไป
ตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทมีดงัตอ่ไปนี  ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
4. จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัท ได้รับรายงานนัน้ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก ากบัการท างานของบริษัทและผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ส าหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลัน่กรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยได้
มีการใช้ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท.ประกอบการพิจารณาด้วย 
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ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559  เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

อัตราค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2558 
คณะกรรมการบริษัท     

- ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาท / เดือน 30,000 บาท / เดือน 

- กรรมการ 30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 

- กรรมการ 20,000 บาท / เดือน 20,000 บาท / เดือน 

ค่าเบีย้ประชุม   
- ประธานคณะกรรมการ 20,000 บาท / ครัง้ / คน -ไมม่ี- 
- กรรมการ 15,000 บาท / ครัง้ / คน -ไมม่ี- 

 
ค่าบ าเหน็จประจ าปี 
บริษัทมีการจ่ายบ าเหน็จประจ าปีโดยเป็นการจ่ายครัง้เดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น มี

หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรค่าบ าเหน็จประจ าปี ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 
7,200,000 บาท ซึง่จะถกูจดัสรรตามอตัราสว่นของคา่ตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับ 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ซึ่งได้รับ
การอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 ด้วยวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาทและ 7,200,000 บาทตามล าดบั  มีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท)  

บ าเหน็จ
ประจ าปี 
(บาท) 

1 พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

720,000 600,000 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 360,000 - 

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 375,000 - 

4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 375,000 - 

5 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 360,000 - 

6 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา กรรมการ 360,000 - 

7 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 405,000 - 

8 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 600,000 480,000 

9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 600,000 480,000 

รวม  4,155,000 1,560,000 
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8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
คา่ตอบแทนผู้บริหาร (ตามค านิยามของกลต.และตลท.) เป็นไปตาม หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

โดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน ในรูปของดชันีวดัผลการปฏิบตัิงานหรือ 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนกังานแต่ละคนต้องก าหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเอง ซึ่งจะเช่ือมโยงกับ
คา่ตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึน้เงินเดือนประจ าปี และโบนสัประจ าปีตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ค่าตอบแทนผู้บริหารของ
บริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทรวม
ทัง้สิน้ 29.1 ล้านบาท 

รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจ าปี 2559 มีดงันี ้

ประเภท 
ประจ าปี 2558 ประจ าปี 2559 

จ านวน (ราย) ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวน (ราย) ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 26.1  5 24.9 

คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุประกนัสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่คอมมิชชัน่ 

5 4.0   5 0.9 

หุ้น IPO และหุ้นสามญัโครงการ ESOP - 8.6 5 3.3 

รวม 5 38.7 5 29.1 

 8.4.3 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตัวเงินข้างต้นแล้ว ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย เพ่ือ
เป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงักล่าว และเพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของบริษัทด้วยโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนทัง้สิน้ 40,000,000 หุ้น ในระยะเวลา
ต่อเน่ืองรวม 3 ปี  (ปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP) 

   ทัง้นี ้รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั แสดงได้ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ 
การจดัสรรสงูสดุ 

(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสามญัทัง้หมด
ภายหลงั IPO 

(ร้อยละ) 
1 ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ

ผู้จดัการ/ ผู้อ านวยการฝ่าย 
สนบัสนนุธุรกิจ (รักษาการ) 

10,000,000 0.29 

2 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 2,625,000 0.08 
3 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 2,625,000 0.08 
4 นางสาวนิตยา เพ่ิมสวุรรณ กรรมการบริหาร/ 

ประธานฝ่ายขายและการตลาด 

1,800,000 0.05 
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ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ 
การจดัสรรสงูสดุ 

(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสามญัทัง้หมด
ภายหลงั IPO 

(ร้อยละ) 
5 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทว ี ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1,600,000 0.05 
6 นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 1,600,000 0.05 
7 พลต ารวจเอก

สมชาย 
วาณิชเสนี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1,050,000 0.03 

8 ดร. เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1,050,000 0.03 
9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1,050,000 0.03 
รวม  23,400,000 0.67 

2) ESOP แบบโครงการ  

   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ในลกัษณะโครงการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุครัง้แรก ซึง่คือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้แรกภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานตามโครงการของบริษัท 
กลา่วคือ บริษัท จะเสนอขายหุ้นสามญัดงักลา่ว ภายหลงัจากหุ้นสามญัของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไปแล้ว
ไมน้่อยกว่า 3 เดือน และด าเนินการจดัสรรภายในวนัที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือ 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้
บริษัท  เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่จะเสนอขายจะจดัสรรเป็นจ านวนเทา่กนัทกุปีเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ1/3 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้โครงการของบริษัท โดยจะจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับจดัสรรในจ านวนเทา่กนัทกุปี เป็นเวลา 3 ปี คิดเป็น
ปีละ 1/3 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ผู้ที่ได้รับจดัสรรแตล่ะรายได้รับ อนึง่ ในการเสนอขายแต่ละครัง้ บริษัท จะปฎิบตัิ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการจะเทา่กบัร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  
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 ทัง้นี ้รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั ESOP แบบ
โครงการ แสดงได้ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ 
การจดัสรรสงูสดุ 

(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสามญัทัง้หมด
ภายหลงั IPO + 

ESOP แบบโครงการ 
(ร้อยละ) 

1 ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้จดัการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสนบัสนนุ 
(รักษาการ) 

20,000,000 0.57 

2 นางสาวนิตยา เพ่ิมสวุรรณ กรรมการบริหาร/ 
ประธานฝ่ายขายและการตลาด 

2,200,000 0.06 

3 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทว ี ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2,000,000 0.06 

4 นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน 2,000,000 0.06 

5 พนักงานอ่ืนๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับ
การจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่
จดัสรรในแตล่ะครัง้ 

 13,800,000 0.39 

รวม  40,000,000 1.13 

 

8.5 บุคลากร 
8.5.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราคา่จ้างเป็นเงินเดือนประจ า) จ านวนทัง้สิน้  
353 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ณ 31 ธ.ค.58 ณ 31 ธ.ค.59 

1. ฝ่ายบริหาร 3 3 
2. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 3 5 
3. ฝ่ายการขายและการตลาด 35 42 
4. ฝ่ายปฏบิตัิการ 206 245 

5. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 19 20 
6. ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ 30 38 

รวม 296 353 

ในปี 2559 คา่ตอบแทนรวมของพนกังานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 108.1 ล้านบาท และ
คา่ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้สิน้  32.1 ล้านบาท 
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8.5.2  นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ผลตอบแทนพนักงาน 

1) คา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสั 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนกังาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้

ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน โดยบริษัทได้น าระบบการวดัผลการท างานแบบดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกั 
(Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลส าเร็จของงานควบคู่กบัการประเมินสมรรถนะ(Competency) เพื่อประเมิน
ศกัยภาพพนกังานในด้านบคุลิกหรือลกัษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเ ช่ือและอุปนิสยัของ
พนักงานในองค์การโดยรวม ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับอัตราโดยเฉลี่ยของ
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงคา่ตอบแทนพนกังานจะต้องสอดคล้องกบัการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท
ในระยะยาว  

2) คา่ตอบแทนอื่น 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัการออมเงินโดยความสมคัรใจ โดยบริษัท  

บริษัทย่อยและพนกังานบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทบริษัทย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทย
พาณิชย์จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ออกโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนทัง้สิน้ 
40,000,000 หุ้ น ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็น
โครงการต่อเน่ืองรวม 3 ปี  (กลา่วคือ ในปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”) เพ่ือสร้างความรู้สกึการ
เป็นเจ้าของบริษัทร่วมกนั ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาของบริษัทอยา่งยัน่ยืนในระยะยาวต่อไป   

3) สวสัดิการแก่พนกังาน 
เพื่อเป็นการพฒันาคณุภาพชีวติในการท างานให้ดีขึน้ นอกจากการจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ ให้กบัพนกังาน

ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท และจดั
ให้มีสวสัดิการตา่งๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น 

- สวสัดิการด้านการประกันสขุภาพ ประกนัชีวิต การประกนัทุพพลภาพ และประกนัอบุตัิเหตุ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทัง้เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 
นอกจากนี ้เพื่อสง่เสริมด้านการดแูลสขุภาพพนกังาน บริษัทยงัจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับ
พนกังานอีกด้วย 

- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงิน
ช่วยเหลอืในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนกังานคลอดบตุร 
เป็นต้น 

- การจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน อนัได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมดงูาน
นอกสถานท่ี (ในและตา่งประเทศ) กิจกรรมสนบัสนนุด้านกีฬา และกิจกรรมทอ่งเที่ยวประจ าปีของบริษัท 
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บริษัท มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมเจ้าหน้าที่ระดบั
ผู้บริหาร) ปี 2558 และ 2559 มีดงันี ้

 
ค่าตอบแทน  ปี 2558 ปี 2559 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน   69.7 96.07 
โบนสั   10.9 11.98 
คา่ตอบอื่น ๆ เช่น คา่คอมมชิชัน่ และ 
สวสัดิการ เป็นต้น 

  29.5 31.06 

หุ้น IPO และหุ้นสามญัโครงการ ESOP   11.0 1.03 

รวม 121.1 140.14 

 
8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัท มีการขยายจ านวนพนกังานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่องโดยมี

นยัส าคญัตัง้แตปี่ 2557 ถึง 2559 ดงันี ้
 ณ สิน้ปี 2557 บริษัท มีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 232 คน หรือคิดเป็นอตัราเพิม่ขึน้จากปีก่อน 45% 
 ณ สิน้ปี 2558 บริษัท มีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 296 คน หรือคิดเป็นอตัราเพิม่ขึน้จากปีก่อน 28 % 
 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 353 คน หรือคิดเป็นอตัราเพิม่ขึน้จากปีก่อน 16 % 
 

8.5.4 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

           -ไมม่ี- 
 

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

บริษัท มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและการเพิ่มคุณค่าของพนกังานซึ่งถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลของบริษัท เพื่อเป้าหมายในการสร้างความส าเร็จและความยัง่ยืนร่วมกนั บริษัท จึงมีนโยบายและกลยทุธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนองกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดถือตาม
แนวนโยบายด้านการพนกังาน ดงันี ้

1) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบคุคล ได้แก่ การคดัเลอืก การสรรหา การบรรจ ุ การแตง่ตัง้ การ
วา่จ้าง การประเมินผลการเลือ่นต าแหนง่ การขึน้เงินเดือน ที่มคีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้
อยา่งมีเหตผุลและเป็นมาตรฐานที่ชดัเจน 

2) ยดึหลกัความเสมอภาค ความเทา่เทียมกนั ความซื่อสตัย์และวินยัในการท างาน ความสมัพนัธ์และ
ปฏิบตัิตอ่กนัในฐานะเพื่อนพนกังาน 

3) พนกังานได้รับคา่ตอบแทน สวสัดิการ และสทิธิประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ทดัเทยีมกบั
บริษัทชัน้น าอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอส าหรับการด ารงชีพท่ีดี มีความสขุ มีขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานและรักบริษัท 
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4) มุง่สร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนกังานทกุคนโดยเน้นการพฒันาทรัพยากรบคุคลแบบองค์รวม 
ในการเพิ่มพนูสมรรถภาพในการท างานของพนกังาน ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 
และทศันคติที่ดตีอ่การปฏิบตังิาน รวมทัง้ค านงึถึงคณุภาพชีวิตของพนกังานด้วย 

 
5) มุง่สร้างส านกึธรรมาภิบาลให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
6) งานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบั 

8.5.6 โครงสร้างองค์กรและระบบการท างาน 

นอกจากการพฒันาบคุลากรแล้ว บริษัท ยงัให้ความส าคญักบัโครงสร้างระบบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพเพื่อการเติบโต
อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนในอนาคต โดยรองรับตอ่ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ ใช้บริการสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขนัที่
เพิ่มมากขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา บริษัท ได้ผา่นการปฏิรูปองค์กรเพื่อวางรากฐานของบริษัท ให้แข็งแกร่งตามแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
ระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบคุคล โครงสร้างการพฒันานวตักรรมและโครงสร้างการด าเนินงาน ดงันี ้

1) พฒันาการวางแผน การปฏิบตัิงาน และการก ากบัควบคุมดแูล เพื่อให้นโยบายด าเนินไปตามแผน
กลยทุธ์ 

2) พฒันาความสมัพนัธ์ ความเข้าใจความต้องการของลกูค้าและการประชาสมัพนัธ์ สอดคล้องกับ    
กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัท 

3) สง่เสริมบคุลากรท่ีมีความสามารถ เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีชดัเจน 

4) วางแผนโครงสร้างองค์กรที่ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ สง่เสริมให้มีการประเมินผลงาน และให้การ
ตอบแทนอยา่งเหมาะสมเพื่อคณุภาพของงานท่ีดีขึน้ 

5) การให้บคุลากรทกุภาคสว่นของบริษัท มีสว่นร่วมในการคิดค้นนวตักรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบการดแูล
สือ่และการบริการลกูค้าของบริษัท 

6) การน าเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาสนบัสนนุระบบการท างานภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

7) พฒันาการวางแผน การปฏิบตัิงาน และการก ากบัควบคุมดแูล เพื่อให้นโยบายด าเนินไปตามแผน 
เช่น พฒันาระบบบญัชีระบบจดัการบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการ
ความเสีย่ง เป็นต้น 
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9.      การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัิเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพืน้ฐานให้
บริษัทมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี  ้
 คณะกรรมการบริษัท ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบรูณาการกับวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย จึงได้จดัท านโยบายก ากบัดแูลกิจการ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงทกุปีหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ ก าหนดขึน้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการ
ยกระดบัแนวทางการก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคนยดึมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและน าหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีมาปรับใช้ในการด าเนินงานโดยบรูณาการกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปสูก่ารเพิ่มความเช่ือมัน่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิในเร่ืองตา่งๆ 

3. คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมกระบวนการเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กบัผู้มี
สว่นได้เสยี พร้อมทัง้ก าหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสือ่สารระหวา่งกนั 

4. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิตา่งๆ ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่าย อาทิ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และพิจารณาอนุมตัิแนวทางการก าหนด     
กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนก ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจดัการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจดัให้มีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมการบริษัท ก ากับดแูลให้จดัท างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจนจดัให้มีผู้สอบบญัชีที่
มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ 

8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เก่ียวข้องกับบริษัททัง้ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และ
ทนัเวลา ผา่นช่องทางตา่งๆ และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อยา่งสะดวกและเทา่เทียมกนั 
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9. คณะกรรมการบริษัท อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงานที่
มีความส าคญัและรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงรายงาน
การปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ าปีของบริษัท 

10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในระหว่างปีที่
ผา่นมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน โดยน าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรในต าแหน่งบริหารที่ส าคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ยงัส่งเสริมให้แนวทางในการก ากับดแูลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้าใจทัว่ทกุระดบัในองค์กร และมีผลในทางปฏิบตัิภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเผยแพร่ ตลอดจนจดัอบรมความรู้
พืน้ฐานเร่ืองการก ากับดแูลกิจการให้กบัพนกังาน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ ท าความเข้าใจ และยึดถือเป็น
หลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสตัย์ ระมดัระวงัและมีจริยธรรม ทัง้ต่อตนเอง องค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มี
สว่นได้เสยีอื่น รวมทัง้สง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลกูจิตส านกึในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริตภายใต้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบาท 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ด้วยการบริหารงาน
อยา่งมีประสทิธิภาพและโปร่งใสอนัจะน าไปสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้มีการก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการ 
ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนกังานทราบและถือปฏิบตัิ โดยครอบคลุมหลกัการส าคญัตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการใน 5 หมวด ดงันี ้
 (1)  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
 (2)  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (EquitableTreatment of Shareholders) 
 (3)  การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Role of Stakeholders) 
 (4)  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 (5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนเพียงพอทนัเวลาและ
เทา่เทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจทกุๆ เร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดงันี ้

1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1)   ให้บริษัทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ

วตัถปุระสงค์ เหตผุลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทกุวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูอย่างครบถ้วน
ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วนั (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายก าหนด) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือมอบฉนัทะ ให้บคุคลใดๆ  เข้าร่วม
ประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
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1.2)  อ านวยความสะดวกแกผู่้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถานท่ี และเวลา
ที่เหมาะสม โดยสถานที่จดัประชุมต้องตัง้อยู่ในท าเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ขบัรถมา และมีการคมนาคมที่
สะดวกส าหรับผู้ ถือหุ้นทัว่ไปโดยแนบแผนท่ีตัง้ของสถานท่ีประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.3)  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเร่ิมขึน้อย่างเป็นทางการ พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ก าหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชมุในการประชมุอยา่งกะทนัหนั เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุมด้วยนอกจากนีเ้พื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มี
ความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.4)  ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยน าข่าวสารต่าง ๆ และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

1.5)  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
1.6)  การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น

ซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีการบนัทกึวีดิ
ทศัน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนีบ้ริษัทได้น ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

1.7)  เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิน
ปันผล) เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้ น
ลา่ช้า 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นทกุราย และจะมีการด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไมม่ีการเพิ่ม
วาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 21 วนั (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายก าหนด) และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาอนัสมควรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลู
อยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

  การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้สทิธิของตนเสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า เพื่อสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัที่มีสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมาแล้วไมน้่อยกวา่ 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวนัที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้
น าหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th  (ส าหรับการน าสง่ส าเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการ) และ
จดหมายลงทะเบียนมายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัท (ส าหรับการน าสง่ต้นฉบบัเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า 

 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่มีรายละเอียดชดัเจน พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และระบถุึง
เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชุม
ถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะได้อยา่งน้อย 1 ทา่น ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมและหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตา่งๆ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนตา่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยการให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่เอกสารมอบฉนัทะเพื่อมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระลว่งหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
สง่ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ และเพื่อสนบัสนนุให้นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือคสัโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิด
โอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ ข้อมลูและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
การจดัเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทนุสถาบนั หากมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ
มายงับริษัท ในการนี ้บริษัทยงัได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย  

 ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ภายในวนัท าการถดัไปหลงัวนัประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 การเข้าถงึข้อมูลบริษัท 

 บริษัทไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย หรือผู้
ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ  โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมลูของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกนั 
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.planbmedia.co.th หรือสามารถติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่หมายเลขโทรศพัท์ +66 (0) 2530-
8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากบริษัทได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ซึง่สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้บริษัทซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้กบับริษัทโดยมีการก าหนดนโยบาย ดงันี  ้

 3.1) นโยบายตอ่กรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกนัไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์สว่นตวั 
โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องละเว้นจากการท าธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดงักลา่วไม่สามารถให้
ความเห็นได้อยา่งอิสระ จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้มีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการจะถกูห้ามไม่ให้
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พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลผู้มี
สว่นได้เสยี 

 3.2)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

  บริษัทตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึง
เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย 
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทจึงมีหลกัปฏิบตัิดงันี  ้

1) ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน 
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงานที่ เป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ

อตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนให้ความส าคญัในด้านการดแูลสวสัดิการของพนกังาน ซึ่งมากกว่าที่
กฎหมายก าหนด เช่น การจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน การจดักิจกรรม 5 ส การดแูลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะอนามยั รวมถึงการจัดให้มีการ
ตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าทกุปีด้วย 

3) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน โดยในปี 
2559 บริษัทไมม่ีสถิติการเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรง ไมม่ีพนกังานท่ีเสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหสัแตอ่ยา่ง
ใด  

4) การแตง่ตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานกระท าด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

5) ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน ให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก ซึง่จะพิจารณาหลกัสตูรที่เหมาะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  เพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานให้เกิดศกัยภาพในการปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพ 
ทัง้นีใ้นปี 2559 จ านวนชัว่โมงเฉลีย่การฝึกอบรมพนกังาน  ทัง้จากหลกัสตูรภายในองค์กรและหลกัสตูร
ภายนอกองค์กรมีดงันี ้ 

  
  

 

 
   *ค านวณจากจ านวนฝึกอบรมรวม/จ านวนพนกังานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี 2559 

  6)  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
  7) ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 3.3)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
  บริษัทระลกึอยูเ่สมอวา่ผู้ ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว จึงก าหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ด้วย
ความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

จ านวน

พนกังาน 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานทัง้

ปี (ชัว่โมง) 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน

ตอ่ปี (ชัว่โมง) 

353 3,816 11.8* 
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2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี และรายงาน
อื่น ๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมกนั ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททัง้ในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 3.4) นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  
  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า จึงได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าดงันี  ้

1) บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ 
ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และนา่เช่ือถือ 

2) รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3) ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้าเพื่อให้ทราบเก่ียวกบับริการ โดยไม่มี

การโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของ
บริการของบริษัท 

4)  ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 
 3.5)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่คูค้่า  
  บริษัทมีนโยบายให้พนกังานปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า ค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย โดยคดัเลอืกลกูค้าด้วยความเป็น
ธรรม ค านึงถึงช่ือเสียง ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความถกูต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนยดึหลกัการปฏิบตัิที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการด าเนินธุรกิจ และจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าให้
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เ กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

1) ไมเ่รียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ น้ ต้องเปิดเผย

รายละเอียดตอ่คูค้่าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3.6)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้ 
  บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อก าหนดของ
สญัญาและพนัธะทางการเงินอยา่งเคร่งครัดโดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนั การบริหารเงินทนุและการช าระหนี ้ตลอดจนไม่ใช้
วิธีการท่ีไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะท าให้เจ้าหนีเ้กิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึง่ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
 3.7)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนั 
  บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของ
คูแ่ขง่ขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก าหนดหลกันโยบายดงันี ้

1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
2) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
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3) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
4) สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือก าหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้องท าการค้ากบั

บริษัทเทา่นัน้  
5) สนบัสนนุการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผกูขาดการ

จดัสรรรายได้และสว่นแบง่การตลาด การลดคณุภาพของสนิค้าและบริการ การก าหนดราคาสนิค้าและ
บริการ อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภาพรวม  

 3.8)  นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่สงัคม / ชมุชน  
  บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสริม ยกระดบั
คณุภาพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษัทจึงผลกัดนันโยบาย
ความรับผิดชอบของสงัคมให้มีอยู่ในทกุภาคส่วนขององค์กรตัง้แต่ระดบันโยบายหลกัของบริษัทไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการ โดย
บริษัทเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจอย่างมีจิตส านึกต่อสงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส าคญัอนัน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน
ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ  
 3.9)  นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรมและแนวทางการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกบัวิสยัทศัน์พนัธกิจ กลยทุธ์ และ
เป้าหมายขององค์กรเพื่อน าไปสูก่ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยเคารพสทิธิมนษุยชน ปฎิบตัิตอ่เเรงงาน
อยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค สนบัสนนุและมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนสงัคม และการดเูเลรักษาสิง่
เเวดล้อม ท านบุ ารุงศาสนา อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน รวมทัง้สนบัสนนุการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชมุชนหรือผู้ ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน  
  นอกจากนีย้งัเสริมสร้างคณุภาพชีวิต อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพ  มีมาตรการประหยดัพลงังานและน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้สง่ผลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นการ
ปลกูฝังให้เกิดจิตส านกึและการปฏิบตัิของบคุลากรในองค์กร  
  ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการจดัการสิง่แวดล้อมซึง่ได้ถกูก าหนดและน ามาใช้กบัพนกังาน
ทัว่ทัง้องค์กร ด้วยการสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อปลกูฝังจิตส านกึเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในพนกังานทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 

  นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 
   บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดย
สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เก่ียวข้องกบัพนกังาน และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ 
อาย ุสผิีว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้
ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์  
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2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน 
บริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนบัสนุนให้พนกังานด ารงตนให้

ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและประเทศชาติ ตลอดจนสง่เสริมให้คูค้่าของบริษัทด าเนินธุรกิจโดยถกูต้องตาม
กฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยัง่ยืน  ทัง้นี ้เพื่อ
แสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิ บริษัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท 

3) การให้และการรับของขวัญ  
 พนกังานจะต้องไมเ่รียกร้องของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับเหมา ผู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้

ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
พนกังานจะต้องไม่ให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ 

เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวญัแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสมหากมีข้อสงสยัว่าการรับนัน้ไม่เหมาะสม 
ผู้บงัคบับญัชามีอ านาจสัง่ให้สง่คืนผู้ให้ 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล 
  เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคม บริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตวัเงินหรือรูปแบบ

อื่นๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกศุลไมถ่กูน าไปใช้เป็นวิธีการหลกีเลีย่งในการให้สนิบน ดงันัน้ ในการบริจาคเพื่อการกศุล 
พนกังาน และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัท าเอกสารซึง่ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัโครงการบริจาคเพื่อการกศุล เพื่อเสนอ
ให้กรรมการผู้จดัการพิจารณาอนมุตัิ 

  นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนผา่นเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพื่อให้พนกังานในบริษัทรับทราบถึงนโยบายดงักลา่ว บริษัทได้มีการสื่อสารและอบรมผู้บริหารและพนกังานผ่าน
การปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม ่ 

  ในการนี ้หากผู้ ใดพบเห็นการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน 
สามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ ที่เก่ียวข้อง
ระดบัสงูขององค์กร โดยผู้ ร้องเรียนสามารถมัน่ใจได้วา่ ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั เพื่อเป็นการ
คุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนรวมทัง้จะแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการ
ประเมินความเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสีย่งตอ่การทจุริตและการติดสนิบนอยา่งสม ่าเสมอ 

5) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตัง้โปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้
ด าเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทัง้นี ้ยงัก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจ า 
เพื่อป้องกนัการละเมิดลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังาน เพ่ือปลกูฝัง
จิตส านกึเก่ียวกบัการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สนิทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบั และ
สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 

6) การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
บริษัทให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยก าหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมลูข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมลูส าคญัหรือเป็นความลบัถกูเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนา
หรือโดยความประมาท โดยได้มีการก าหนดแนวปฏิบตัิด้านการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับเอกสาร
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และข้อมลูที่ถือเป็นความลบัของบริษัทจะจดัเก็บโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงานนัน้ๆ ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่
สามารถเข้าถึงได้ อนัเป็นการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะท างานเทา่นัน้ 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจดัเก็บข้อมลูการใช้งานของพนกังานไว้ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เร่ืองหลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

7) การแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blower)  
บริษัทสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยสอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จดัให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าที่
ไมถ่กูต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดย
สามารถติดตอ่หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ ดงันี  ้

1) ทางไปรษณีย์ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ซอย
ลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

2) ทาง e-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th 
3) หรือสง่โดยตรงผา่นเลขานกุารบริษัทท่ี e-mailcompanysecretary@planbmedia.co.th โทรศพัท์ : +66 

(0) 2530-8053-6 #108) ในการนีผู้้ ร้องเรียนสามารถมัน่ใจได้วา่บริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมลูของ
ผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบัและคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

ส าหรับพนกังานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเช่ือวา่พนกังานเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าในการ
ด าเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยตุิธรรมและเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กบัพนกังาน
สามารถยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนกังานทราบถึงวิธีการและขัน้ตอนการร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน  รวมทัง้
ความคุ้มครองแก่พนกังานผู้ยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานผู้ ให้ข้อมลูจากการปฏิบตัิไม่เป็นธรรม เช่น การ
โยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินยั เป็นต้น โดยระบเุป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในแนวปฏิบตัิการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
และประกาศให้กบัพนกังานทราบโดยทัว่กนั 

ทัง้นีใ้นปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสยั และไม่พบการกระท าในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของส านกังานก.ล.ต. และ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระท าผิด 

โดยจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ดงักลา่ว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผย
ข้อมลูแก่บคุคลท่ีไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

8) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกันความขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
1. ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดแูลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการที่เก่ียวโยงกนัไว้เป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษรไว้ในระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ และ/หรือขออนมุัติจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ ตลท. รวมทัง้มีการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วย 

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างสม ่าเสมอโดยบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงหรือ
อนมุตัิรายการนัน้ 

4. ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตาม
ข้อก าหนดของ ตลท. ก่อนการท ารายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ช่ือ ความสมัพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  
นโยบายการก าหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการท ารายการ  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
รายการดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจน 

5. ในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท 
ได้มีการก าหนดแนวทางในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอ านาจ
อนมุตัิและด าเนินการ ที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน ไม่ท าการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

7. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามค านิยามของ 
ก.ล.ต. และ ตลท.) ต้องจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสียของตนและจดัสง่ให้กบับริษัทและให้เลขานกุารบริษัทสรุปรายงานการมี
สว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้องของบริษัทรวมถึงรายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ าทกุ 6  เดือน 

8. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั โดยแสดงรายละเอียด
ช่ือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายการก าหนดราคา และมลูค่า
ของรายการ เหตุผลความจ าเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงาน
สารสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ า ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 

9) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ยึดมัน่คุณธรรม จริยธรรม 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัท  

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่หรือใช้อ านาจใน
ต าแหนง่หน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจ
กบับริษัทเป็นต้น” 

นอกจากนัน้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบตัิ ดงันี ้
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„ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 

„ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
การทจุริตหรือคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สาร
และปฏิบตัิตาม 

„ สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
„ จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานภายในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้าที่ 

และพร้อมจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลกัปฏิบัติในการด าเนินงานด้วยความ
เคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

„ บริษัทจดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมาตรการต่อต้าน
การทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นต าแหนง่ 

„ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัท
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหา
ข้อบกพร่อง จดุออ่น รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

„ ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการก าหนดให้ทกุหน่วยงานที่เป็นคู่สญัญากบัภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดง
บญัชีรายรับ ‟ รายจ่าย ตอ่ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุริตแหง่ชาติ(ป.ป.ช.) 

„ ก าหนดให้เลขานกุารบริษัทและผู้จดัการตรวจสอบภายใน เป็นบคุคลที่ท าหน้าที่ให้เกิดการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 
   แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   บคุลากรทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดงันี ้

- ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

- ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มี
สว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบับริษัทในเร่ืองที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

- ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยการทจุริตและคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัทโดย
ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

- ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทจะต้องปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยความระมดัระวงั 

„ การให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมถึงนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสนิบนบริษัท 

„ การให้เงินบริจาคเพื่อการกศุล จะต้องกระท าในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชน์ตอ่สงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้องด าเนินการด้วยความ
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โปร่งใส ผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการ
ติดสนิบน 

„ การให้เงินสนบัสนนุ ไมว่า่จะเป็นเงิน วตัถหุรือทรัพย์สนิ แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ
ระบช่ืุอบริษัท โดยการให้การสนบัสนนุนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่
ดีของบริษัท และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทที่
ก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย 

„ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้ จดัจ้างกบัภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกบั
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

„ บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบคุลากรทกุคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน า
ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะท าให้บริษัท 
สญูเสยีความเป็นกลางหรือได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเมือง 

   มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
- บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมให้บคุลากรทุกระดบัเห็นความส าคญัและมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั การให้หรือรับสนิบน ในทกุ
รูปแบบ  

- แนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นีค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แต่การสรร
หาหรือการคดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใ จกับ
พนักงานผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ 

- บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังาน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการ
ทจุริตคอร์รัปชนั ที่เก่ียวข้องกบับริษัทรวมถึงพนกังานท่ีปฏิเสธ ตอ่การกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blower)  

- ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย  

- บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมายและสภาพการด าเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจากการบริหารความเสีย่งทางธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มความเสี่ยงด้านการทจุริตเป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารความเสีย่ง รวมไปถึงมีการด าเนินการเพื่อก าหนดและประเมนิความเสีย่งด้านการทจุริตของบริษัทอีกด้วย 
โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้า 74 

 

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นการสง่เสริมและผลกัดนัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่มีความชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทท่ีตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทัง้อนาคตทางธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
ผา่นช่องทางเผยแพร่ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับ
ทราบข้อมลูของบริษัทได้อยา่งทัว่ถึง และจะท าการปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศใช้บงัคบั 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
บริษัทมุ่งมัน่สร้างความสมัพนัธ์กับนกัลงทนุและรักษาระดบัมาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นและกลุ่มนกั

ลงทนุต่างๆ โดยอยู่บนหลกัการของความความเท่าเทียมและสม ่าเสมอ ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทัว่ถึง โปร่งใส 
และทนัเวลา จึงได้จดัตัง้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อดแูลในเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ 

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ  เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทุน
หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจดัให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า  
รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขา่วสารเป็นประจ าผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทข้อมลู
ที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสยัทัศน์ พนัธกิจ งบการเงิน  ข่าวประชาสมัพันธ์ รายงาน
ประจ าปี โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่
แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึ่ งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะทา่น ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชดุยอ่ยในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิดเผย
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท(http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม ่าเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้

1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
3) รายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยและผู้บริหาร 
4) งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหน้า 

http://investor-th.planbmedia.co.th/
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5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
6) โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
7) โครงสร้างกลุม่บริษัทรวมถึงบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
8) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
10) นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
11) กฎบตัรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
12) จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษัทฯ 
13)  ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงานหรือบคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ เป็นต้น 

ในปี 2559 บริษัทได้มีการติดตอ่และให้ข้อมลูกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่ตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
กิจกรรม จ านวนครัง้ตอ่ปี 

Company Visit 50 
Analyst Meeting / Opportunity Day  1 
Roadshow 5 

ทัง้นี ้ในปี 2559 ไมม่ีเหตกุารณ์ที่บริษัทถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผย
ข้อมลูที่มีสาระส าคญัภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การรายงานของคณะกรรมการทัง้เร่ืองทางการเงนิและเร่ืองที่ไม่ใช่ทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใ่ช่ทางการเงินอยา่ง

ครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้
จดัท าและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอและรวดเร็วทนัเหตกุารณ์  โดยสารสนเทศของ
บริษัทจดัท าขึน้อยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชบัและเข้าใจง่าย 

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญต่อสาธารณชน 
บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัต่อสาธารณชน อาทิ เช่น  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายช่ือและประวตัิของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและคณะ
ผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้  ทัง้ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการเงิน 
นโยบายและโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทัง้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีเก่ียวกบัจ านวนครัง้ที่กรรมการและกรรมการชดุย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คา่ตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบคุคล รายงานข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัท ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือตอ่การตดัสนิใจลงทนุ หรือตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมลูตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง งบการเงินและ
รายงานประจ าปี เพื่อให้นกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตดัสินใจ
ลงทนุ ผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทการก ากบัดแูลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว และเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัท จะดแูลให้มีการจดัท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของ
ธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนมุตัิ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น โดยมีกรรมการซึง่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระซึง่เป็นเพศหญิง 2 ทา่น  ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า  1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ท างานเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ 
โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการ
สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อยา่งเต็มที่ นอกจากนีก้รรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ และบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดงัสงู ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจด
ทะเบียนไมเ่กิน 2 แหง่ ทัง้นี ้ไมน่บัรวมบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไป
ก ากบัดแูลกิจการ บริหารจดัการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และมีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ 
และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2559 รวมถึงการพิจารณาก าหนดงบประมาณของบริษัท ตลอดจน
ก ากบัดแูลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 
3 ทา่นโดยคณะกรรมการบริษัท มีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ือง
ตา่งๆ โดยสามารถตัง้ค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี โดยไมอ่ยูภ่ายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 
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1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามที่ฝ่ายจดัการจดัท า 

2. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใด 
ๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท 

4. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทยอ่ยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้
มีระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

5. จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือช่ือเพื่อ
รับรองงบการเงินดงักลา่ว เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

7. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการ
ปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความ
เป็นธรรม 

8. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

9. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

10. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
11. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัทรวมทัง้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว 
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 
13. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตัิ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 
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 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึง่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงักรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ โดยให้สง่
ค าบอกกลา่วเรียกประชุมถึงกรรมการทกุคนลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน โดยในหนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ ให้ระบสุถานท่ี วนัเวลา และเร่ืองที่จะประชมุ 

2. ปฏิบตัิหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทและควบคมุการประชุม ให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบับริษัทและตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสยีง 2 ฝ่ายเทา่กนั 

4. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะวา่เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึง่สอดคล้อง
กบัระเบียบข้อบงัคบัและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) การประเมินตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทัง้คณะ 
และรายบุคคลเป็นประจ าทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทในระหวา่งปีที่ผา่นมา โดยสง่ให้เลขานกุารบริษัทสรุปและน าเสนอผลการประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน 

ทัง้นี ้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทัง้คณะและรายบุคคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปีนอกเหนือจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการใน 5 หมวดที่
กลา่วข้างต้นแล้ว  ทัง้นี ้แบบประเมินผลการปฎิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) 
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  

บริษัทฯ ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการทกุสิน้ปี 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เกณฑ์
การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลกั คือ หมวดที่ 1 เร่ืองความคืบหน้าของแผนงาน และหมวดที่ 2 เร่ืองการวดัผลการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่ผลการประเมินดงักลา่วจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรับขึน้เงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้ห้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้พิจารณาทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ จดัท าขึน้ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ชุด ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมาะสมกบัโครงสร้างและลกัษณะธุรกิจของ
บริษัท 

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ก าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายก าหนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัชีตาม

ตารางนดัประชมุที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าทัง้ปี และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ส าหรับประชมุทกุครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
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- มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการ
ประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอส าหรับการศึกษา และพิจารณาเร่ืองเพื่อ
การให้ความเห็นและการออกเสยีงลงคะแนน 

- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปราย และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชมุ 

- ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวาระดงักลา่วๆ 

- การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุม
ที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

- นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยงัสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกนั โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกนักับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วม จ านวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 

  โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชุมของ
กรรรมการคิดเป็นร้อยละ 84 ซึง่มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

1 พลต ารวจเอก
สมชาย 

วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9/9 

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 8/9 

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ 9/9 

4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 9/9 

5 นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 4/9 

6 นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา กรรมการ 2/9 

7 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 8/9 

8 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 9/9 

9 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 9/9 

 
5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยเพื่อท าหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะมีวาระการด ารงต าแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัท มี
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ  ชุดย่อยจ านวน 5 
คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
3) คณะกรรมการบริหาร  
4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
5) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 7 ครัง้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1 พลต ารวจเอก
สมชาย 

วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการอิสระ 

7/7 

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3 นางมลฤดี สขุพนัธ์รัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7/7 

โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ทัง้นี ้นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท า
หน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และยงัเคยด ารงต าแหน่งที่ส าคญัในสายการบญัชีและ
การเงิน 

นอกจากนี ้บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรม
วินิจ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคลากรภายในบริษัทที่ดูแลและประสานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั โดยในปี 2559 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 7 ครัง้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.  สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
 2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้ายเลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวา่จ้างบริษัทตรวจสอบภายใน 
หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้หรือเลกิจ้างบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

 6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี ้
 (1)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(3)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด  

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(4)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(6)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
(7)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎ

บตัร (Charter) 
(8)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.  ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1)  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2)  การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 
ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2 นางมลฤดี  สขุพนัธรัชต์   กรรมการ 
3 นายเอกภกัดิ์  นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 

โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อนัได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของบริษัท 

2. ก าหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการโดยพิจารณาจาก 
- คณุสมบตัิของกรรมการท่ีเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 
- ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึง

คณุสมบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
3.  สรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ 

- ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากต าแหน่งตามวาระ) 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง 

- ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ 

4.  พิจารณาโครงสร้าง จ านวน รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท ทัง้ที่เป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงินท่ีเหมาะสมให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั พิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบั
บริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกบับริษัท เพื่อจูงใจและ
รักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
และน าเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นัน้ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนน าเสนอจ านวนและ
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

6.  พิจารณาความเหมาะสมและเง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกับการเสนอขายหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้น 
หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หุ้น 

7.  รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.  ปฏิบตัิการอื่นใดในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายและปฏิบตัิการใดๆ ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 
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 คณะกรรมการบริหาร  
 บริษัทมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองการบริหารกิจการของบริษัทเป็นประจ าทุกสปัดาห์ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 2 ทา่น  ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการบริหาร 

โดยมีนายประสงค์  จรุงเบญจธรรม ท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1.  คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบ

กิจการของบริษัท ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับหรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

2.  จัดท าวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.  มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงิน
หรืองบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือภาระผกูพนัใดๆ ที่มีมลูค่าเกินกว่า 25 
ล้านบาท ในสว่นของหนีส้นิหรือภาระผกูพนัใดๆ ให้รวมถึงสนิเช่ือโครงการท่ีบริษัท ท ากบัสถาบนัการเงินใดๆ (Project Finance) 
ด้วย 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานในเร่ืองและภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

5.1  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบ
การเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   5.3  รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
 6.  ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนที่ก าหนดใน

ค าสัง่นี ้จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็น
องค์ประชมุในอนัท่ีจะสามารถด าเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

 7.  ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแตล่ะคนมีสิทธิออกเสียง
ได้ทา่นละ 1 เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก 1 เสยีง 

 8.  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จ าเป็นต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 
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 9.   ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่ง
จะเรียกให้มีการประชมุเป็นกรณีพิเศษตา่งหากจากการประชมุตามปกติก็ได้ แตท่ัง้นี ้ต้องบอกกลา่ว วาระการประชมุลว่งหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10.  คณะกรรมการบริหาร จะแตง่ตัง้คณะท างาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  หรือเพื่อให้
ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหง่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ก็ได้ 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการ
บริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย
หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  โดยได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ 
3 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ 

 

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจในลกัษณะที่

สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตลอดจนก ากับดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

2. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ตลอดจนก ากบัดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

3. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและติดสนิบน 
(Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและติดสนิบน 

4. รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี และรายงานผลการประเมิน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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6. แตง่ตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏิบตัิงานตา่งๆ ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่  ตลอดจน
แต่งตัง้ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ปฏิบตัิหน้าที่หรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่
ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  บริษัทมีการจดัแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและอยา่งน้อย 1 

ทา่นเป็นกรรมการอิสระ ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง /

กรรมการอิสระ 2 ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ 
3 นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 
4 นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร* กรรมการ 

โดยมีนายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
*ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร 
2. ก ากบัดแูล และสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อน าไปด าเนินการ 
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ 

รวมทัง้แนวทางการก าหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

5. สนบัสนนุการด าเนินงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสีย่งองค์กร 
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ

เหตุการณ์ส าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา
โดยเร็วที่สดุ 

7. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
ทัง้นี ้การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยงัคงเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) ฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยก
จากกนัอยา่งชดัเจน กลา่วโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร และฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุของบริษัท โดยมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
2. ก าหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามกลยทุธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
3. ด าเนินการและปฏิบตัิภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท 
4. สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
5. อนมุตัิ และ/หรือ มอบอ านาจการท านิติกรรมเพื่อผกูพนับริษัท ส าหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึง

ธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด าเนินการแทน ทัง้นี ้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไมเ่ป็นการผกูพนัทรัพย์สนิของบริษัทโดยตรง 

6. ประสานงาน ผู้ บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ ได้ รับจาก
คณะกรรมการบริษัท 

7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท 

8. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการอนมุตัิ 

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
มอบหมายไว้ 

10.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลกัทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทอนมุตัิมอบหมายไว้ 

11.  อนมุตัิในหลกัการการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการการร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุคราวถดัไป 

12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายส าหรับปี หรือที่
คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

13.  ดแูลการท างานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกั
ธรรมาภิบาลในการท าธุรกิจ 

14.  สง่เสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กร 
15.  พิจารณาแตง่ตัง้ที่ปรึกษาตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินการของบริษัท 
16. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเง่ือนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ขายสินค้าด้วยราคา

ตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลกูค้าทัว่ไป เป็นต้น ทัง้นีภ้ายใต้
นโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

17.  อนมุตัิการแตง่ตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างพนกังานระดบัผู้บริหาร 
18.  ด าเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีป้ระธาน

เจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจในการอนุมัติเร่ืองหรือรายการที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทางการค้า รายการได้มา
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ส าคญัของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้
เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเง่ือนไข
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ปกติทางการค้าที่ได้มีการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุตัิไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเร่ืองดงักลา่ว 

7) เลขานุการบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทก าหนดไว้โดยอ้างอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
การประกอบธรุกิจของบริษัท 

(2)  จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(3)  ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(4)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(5)  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(6)  จดัเตรียมข้อมลูและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 
(7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเช่น 

กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริการ เลขานกุารบริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายบญัชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสมัมนาใน
หลกัสตูรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้ โดยสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอื่นๆ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  โดย
บริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ในปี 2559 พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ได้เข้าร่วมการสมัมนา 
Director Sharing ครัง้ที่ 1/2559 ในหวัข้อ “ประธานกรรมการ ผู้น าการประชุม AGM ให้มีประสิทธิภาพ” ซึ่งจดัขึน้โดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ โดยให้เลขานุการบริษัท น าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม ่เช่น คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัทโครงสร้างการลงทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 
ผลการด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
ให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับต าแหนง่เป็นครัง้แรก 
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9) แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีการด าเนินการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อ  
(1)  ทดแทนบคุลากรในต าแหนง่ส าคญั ส าหรับการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 
(2)  เพื่อตอบสนองแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของก าลงัคน  
 (3)  เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทัง้เป็นการสร้างก าลงัใจในการท างานเนื่องจากเป็นการ 

สรรหาบคุลากรภายในองค์กรเป็นล าดบัแรก ทัง้นี ้บริษัทได้พิจารณาต าแหนง่ที่ส าคญัที่จ าเป็นต้องมีแผน
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคดัเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอด
ต าแหนง่ จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจยั เช่น อาย ุประสบการณ์ท างาน ความรู้ความช านาญในงาน
ที่ท า ผลการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา เป็นต้น  

10) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจ าปีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดท า  รวมทัง้ก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความส าคัญกับเร่ืองการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการควบคุมภายใน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน   
  บริษัทให้ความส าคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส าคัญ 

ดงันัน้ จึงให้ความส าคญัต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการ
ระหวา่งกนั โดยมีนโยบายซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบตัิ
ของพนกังานทัว่ทัง้บริษัท 

2.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพนัธ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการ ที่
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3.  มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

   การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน และการ

ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจอนมุตัิและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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9.1.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,106,000 บาท บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่   31 ธันวาคม 2559 ให้แก่บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  
3,796,000 ล้านบาท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ย ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบญัชีเทา่นัน้ 

ค่าบริการอื่น 

-ไมม่ี- 

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการ

ใหม ่โดยจะสรรหาบคุคลเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ 
(แล้วแต่กรณี) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะค านึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย
กรรมการในจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณา 
และทกัษะของกรรมการที่จ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ หรือ
พิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยการจดัท า Board Skill Matrix 
เพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบคุคลที่
จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท จากการแนะน าของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบคุคลดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ตาม การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะต้อง
ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัท
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือก
ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกได้ ทัง้นีน้อกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ  

  (1)  ตาย  
  (2)  ลาออก  
  (3)  ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย   

  (4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง หรือ  

  (5)  ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
นอกจากนี ้บริษัทยงัห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ

บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้น
แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้สว่นเสยี
ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัทท าขึน้หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา พอที่จะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น 
ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว

ละ 3 ปี โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กลา่วคือ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกบัประกาศก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว 
ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง  1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วมบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯและ 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชาย วาณิช
เสนี (2) ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์  (3) นางมลฤดี  สขุพนัธรัชต์  โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ายบริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น ทัง้นี ้ในระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา กรรมการอิสระไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 
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นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทจะ
พิจารณาคุณสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและ
ความมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมการบริหาร 
ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรือ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทและ
สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถงึการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมกีลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของ

บริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้
1)  การส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท ในบริษัทย่อย 

 บริษัทได้สง่ตวัแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
บริษัท นายปรินทร์  นายพนิิจสรณ์   

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ 
บริษัท เวอริซายน์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แอด คซูีน จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท เดอะ วนัพลสั จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท เมอซี่ พลสั จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แม็กซ์วิว มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ทนูา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แพลน บี มาเลเซยี เอสดีเอ็น บีเอชดี  กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 

2)  กลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อย 
บริษัทก าหนดให้บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทเข้าไปดแูลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานที่เป็นไป

ตามนโยบายของบริษัท นอกจากนีต้้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในการท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทดงักลา่ว ให้ครบถ้วนถกูต้อง ใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลูและการท า
รายการขัน้ต้นในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ากบัให้มีการจดัเก็บข้อมลูการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ย
ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดอีกด้วย 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อความ

โปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัท 
ได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2.  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบั
ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ สง่ผ่านมายงัเลขานกุารบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ เพื่อรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ก่อนน าสง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3.  ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกวา่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่างดการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน 
และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4.  ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตน โดยเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 
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10.     ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม  

  บริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ด าเนินธุรกิจด้วยวิธีการท างานและ
ความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชัน้น าในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และ
ชมุชน ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมของบริษัท
มุ่งเน้นการสง่เสริมจิตส านึกความรับผิดชอบที่เร่ิมต้นจากตนเองและได้ก าหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจ  ที่ครอบคลมุ 3 
ด้านหลกั คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดล้อม และด้านสงัคม  ซึง่ประกอบไปด้วยประเด็นตา่งๆ ดงันี  ้

ด้านเศรษฐกิจ 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้น  พนกังาน ชุมชนและสงัคม คู่ค้า ลกูค้า
และประชาชน คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้หนว่ยงานภาครัฐ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการก าหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้ 
software ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนนุการด าเนินการที่มี
ลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาและงานอนัมีลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน ซึง่แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการต่อต้ านการทจุริตทกุรูปแบบ 
และสง่เสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) ด้วยการสนบัสนนุคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้ผู้ ส่งมอบสินค้ามีความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส และมี
จรรยาบรรณ  

ทัง้นี ้แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัท ยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร มีการพฒันา
ความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม ่าเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มี ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมท างานกับบริษัท รวมถึงการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่างโปร่งใส ทนัเวลา โดยการ
เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างโปร่งใส ทนัเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ น ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและมีความเทา่เทียมกนั   

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่สร้างสรรค์ พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กบัลกูค้า โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็นส าคญั โดยยึดมัน่ตามมาตรฐานของสื่อ
โฆษณาของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการติดตัง้สื่อหรือการรับชมสื่อ โดยมีการศึกษา 
ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสือ่ที่อาจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคอย่างสม ่าเสมอ  มีการตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่
ติดตัง้เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตัง้อยู่ เป็นต้น และมีวิศวกรรับรองโครงสร้างการติดตัง้สื่อที่ได้
มาตรฐานตามหลกัวิศวกรรม  ทัง้นีต้ัง้แต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีอบุตัิเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของบริษัท รวมถึงการ
เตรียมแผนและซกัซ้อมรับมือตอ่เหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้  
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 ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทมีคณุภาพสงูและเป็นสื่อโฆษณาที่มีมาตรฐานตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหมาย
ของผู้บริโภค ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และบริษัทได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการที่
ถกูต้อง ชดัเจน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ ไมเ่กินความเป็นจริง ทัง้นีย้งัมีนโยบายในการรักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ รวมทัง้รับฟังความคิดเห็นของลกูค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัให้ความส าคญักบัเนือ้หาโฆษณา โดยจะมีการตรวจสอบเนือ้หาโฆษณาให้ถกูต้องตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และไม่
ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีอีกด้วย  

ส าหรับการด าเนินงานภายในองค์กรได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากสินค้า
ประเภท Office Supply  หรือมีการสือ่สาร แจ้งข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัคูค้่าผา่นระบบ หรือทาง e-mail เพื่อลดการใช้
กระดาษ เป็นต้น  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

บริษัทให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในทกุกระบวนการ
ของการด าเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล และยงัสง่เสริมให้มี
การรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้แก่พนกังานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลงังานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประ โยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และพลงังานต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนกังานทกุคนมีหน้าที่โดยตรงในการดแูลไม่ให้ทรัพย์สิน
ใดๆ ของบริษัทท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน เสือ่มคา่ สญูหาย หรือสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ รวมทัง้การใช้ทรัพยากรอื่นๆ 
ของบริษัท สว่นรวมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จดัท าเป็นแนวทางในการบริหารจดัการซึ่งเน้นการใช้พลงังานตาม
ความจ าเป็นลดการสญูเปลา่ของทรัพยากร บริษัทได้ด าเนินโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ได้แก่ 

1.  ร่วมดแูลสิง่แวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 
 บริษัทมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสังคมและชุมชน ด้วยการลดปริมาณขยะ

อิเลก็ทรอนิกส์จากการเปลีย่นโคมไฟของสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัของบริษัทประเภท Series Pole โดยมีแนวทางปฏิบตัิคือ
การเปลีย่นเฉพาะอปุกรณ์ของโคมไฟท่ีเสยีหรือหมดอายกุารใช้งานเทา่นัน้ ยกเลกิการเเปลีย่นอปุกรณ์ทัง้ชุดเนื่องจากยงัสามารถ
ใช้งานได้และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยในปี 2559 บริษัทมีสือ่โฆษณาประเภท Serie Pole จ านวน 33 ต้น จ านวน 66 หน้า และ
มีการเปลี่ยนอปุกรณ์ 3 โคมต่อป้าย รวมทัง้สิน้จ านวน 198 โคม  สามารถช่วยลดจ านวนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบลัลาสต์ที่ใช้จะท าจากขดลวดทองแดงจะสามารถน ามาท าการรีไซเคิล นอกเหนือจากการลดปริมาณ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว บริษัทยงัสามารถประหยดังบประมาณจากโครงการดงักลา่วในปี 2559 ได้ถึง 297,000 บาท  

2.  บริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการผลติสือ่โฆษณาให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อ

โฆษณาประเภท Serie Poster คือไวนิล โดยลดความหนาของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา แต่ยังคงความแข็งแรงทนทานและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มีประสทิธิภาพ คงความโดดเดน่ของสือ่โฆษณาได้เหมือนเดิม ซึง่ในปี 2559 บริษัท
มีสือ่โฆษณาประเภท Serie Poster จ านวน 47 ป้าย และจากโครงการดงักลา่วสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้ไวนิลผลติโฆษณา
ได้ถึง 28.2 กิโลกรัมตอ่การเปลีย่นป้าย 1 ครัง้ หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.84  และสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้ประมาณ 64,484 บาท 
ใน 1 ปีบริษัทมีการเปลีย่นแผน่ป้ายประมาณ 4 ครัง้ คิดเป็นน า้หนกัไวนิลทัง้หมด 112.8 kg./ปี จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทัง้สิน้ 
257,936 บาท  
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3. การเปลีย่นระบบแสงสวา่งของป้ายโฆษณาเพื่อประหยดัพลงังาน 
บริษัทยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทัง้เพิ่มอายกุารใช้งาน 

และเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยดัพลงังาน บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตัง้ในป้ายโฆษณาภาพนิ่ง
ของบริษัทจากเดิมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ที่ไม่มีสารปรอท และลดการปลอ่ยก๊าซ Co2 
ได้ถึง 44 kg/หลอด/ปี หรือลดได้ถึง 78% เมื่อเทียบกบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์  โดยคณุสมบตัิของหลอดไฟทัง้สองชนิดสามารถ
เปรียบเทียบได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 ตารางเปรียบเทียบคณุสมบตัิของหลอดฟลอูอเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในป้าย Flyover 2.0 ขนาด 778.5 
ตร.ม. 

คุณสมบัต ิ หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบแอลอีด ี

จ านวนวตัต์ที่ใช้ตอ่ ตรม. 225 วตัต์/ตรม. 150 วตัต์/ตรม. 
อายกุารใช้งาน 15,000 - 20,000 ชม. 30,000 - 50,000 ชม. 
คา่ความสวา่งเมื่อมีภาพโฆษณา 0 - 800 ลกัส์ 10 - 100 ลกัส ์
อตัราคา่ไฟตอ่ปีเมื่อใช้วนัละ 6 ชัว่โมง 
(คา่ไฟเฉลีย่ยนูิตละ 4 บาท) 

1.51 ล้านบาท 0.81 ล้านบาท 

  ส าหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถกูถอดออกและเปลี่ยนนัน้ บริษัทได้ท าการแยกหลอดที่
เสื่อมสภาพการใช้งาน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าจัดและดูแลขยะที่เป็นหลอดไฟ 
พฒันาเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่หรือท าลายอยา่งถกูวิธี เนื่องจากในหลอดฟลอูเรสเซนต์จะมีสารปรอทซึ่งเป็นอนัตรายต่อคณุภาพ
ชีวิตของคนในชมุชนและสิง่แวดล้อม  ส าหรับหลอดที่อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์และสามารถใช้การได้ บริษัทได้น าไปบริจาคและเก็บ
บางสว่นไว้ใช้งานภายในส านกังาน 

4. การลดการใช้พลงังานและอปุกรณ์ภายในส านกังาน 
บริษัทสนบัสนุนการลดการใช้พลงังานและอุปกรณ์ภายในส านกังานด้วยวิธีการต่างๆ  และได้ด าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรสิน้เปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้
กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลดการพิมพ์สี การลดการใช้พลงังานด้วยการปิด
หลอดไฟที่ไมจ่ าเป็นและในเวลาพกักลางวนั เป็นต้น 

 การพัฒนาและเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 บริษัทให้การสนบัสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวตักรรมที่สร้างความสมดลุระหว่างมลูค่าและคณุค่าต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน ด้วยการลดการใช้วสัด ุวตัถดุิบ ในกระบวนการผลิต  รวมไปถึงการน ากลบัมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่
ผา่นมามีด าเนินการน าวสัดเุหลอืใช้ อาทิ แผน่ป้ายไวนิลโฆษณาที่ถกูรือ้ถอนแล้ว ไปมอบให้แก่หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรการ
กศุลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปผลติเป็นสนิค้าเพื่อออกจ าหนา่ยสร้างรายได้ให้กบัผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 
 บริษัทร่วมกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ และบริษัท ปันฝัน 2013 จ ากดั สนบัสนนุแผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ทาง
บริษัทไมไ่ด้ใช้งานแล้วมาเป็นวสัดใุนการท ากระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพของกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดิการ  ในโครงการ “ปันฝัน ปันยิม้” โดยมีกิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกอาชีพให้กบักลุม่เป้าหมายผู้ ด้อยโอกาสในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึง่ ทัง้ 11 แหง่ ในสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ โดยใช้แผ่นป้าย
ไวนิล เป็นวสัดุในการตดัเย็บ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ บ าบดั ฟืน้ฟู และพฒันาศกัยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส โดย
บริษัทได้ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้า 97 

 

 ด้านสงัคม 

 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคญักบัการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
วา่ด้วยเร่ืองการไมล่ะเมดิสทิธิมนษุยชน ซึง่แสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคความเทา่เทียมกนัในแง่ของศกัดิ์และ
สทิธ์ิ โดยมีนโยบายไมเ่ลอืกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเห็นได้จากการให้โอกาสท่ี
เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท  นอกจากนี ้ยงัก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู้ค่า การคดักรองคู่ค้าอย่างเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมษุยชนสากล 

ด้านการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัในความส าคญัของพนกังานทกุคนและมีความเช่ือมัน่วา่ “พนกังาน” คือทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุสามารถ

น าองค์กรไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืนได้และเป็นก าลงัขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส าเร็จมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ให้ความส าคญัใน
การดแูลสวสัดิการของพนกังาน ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 

1) การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
อายุของพนักงานแต่ละคน พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่
ส านกังานของบริษัท รวมไปถึงการมีสวสัดิการพนกังาน เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิตและ
อบุตัิเหตกุลุม่ สวสัดิการเงินช่วยเหลอืและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนกังานเสยีชีวิต และกรณีบิดา 
มารดา บตุร หรือ คูส่มรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนกังานเสยีชีวิต เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานสมรส เป็นต้น) 

2) ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างาน บริษัทมีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน  มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม ส าหรับ
พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในทีมเสีย่งภยั การจดักิจกรรม 5 ส การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะอนามยั โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอบุตัิเหตุร้ายแรง ไม่มีพนกังานที่
เสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหสัแตอ่ยา่ง 

3) สง่เสริมให้พนกังานดแูลรักษาสขุภาพ โดยบริษัทจดัให้มีพืน้ท่ีส าหรับการออกก าลงักายและกีฬา พร้อมอปุกรณ์
การออกก าลงักาย ภายในส านกังานของบริษัทอาคาร 2 ชัน้ 1  

4) บริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้พนกังานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ด้วยการให้ความรู้ในการลงทนุทาง
การเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนกังานเพื่ออนาคต โดยเชิญตวัแทนจากสถาบนัการเงินมาบรรยาย
เร่ืองการลงทนุในกองทนุท่ีนา่สนใจ โดยเฉพาะการลงทนุท่ีได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อ
สร้างความมัน่คงและอิสรภาพทางการเงินในวยัเกษียณ 

5) บริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบคุลากร  โดยการให้ความส าคญักับการ
พฒันางานบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตัง้แต่การสรรหาบุคคล พัฒนา
พนกังาน ก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดบัการท างานของ
พนกังานอย่างมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองค์กร  สนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วม สร้างคณุภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนกังาน เพื่อความสขุทัง้กายและใจของพนกังาน อนัจะน าไปสูผ่ลการท างานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
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ประสทิธิผลสงูสดุ อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการท าประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม
อีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคมไทย  ผา่นโครงการความร่วมมือของบริษัท คูค้่าของบริษัท  ดงัเช่น การพฒันาระบบรายงานสภาพ
จราจรอจัฉริยะบนทางพิเศษซึ่งให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขบัขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการพฒันา
ระบบการรายงานสภาพจราจรอจัฉริยะบนทางพิเศษให้เส้นทางบนแผ่นป้ายรายงานสภาพจราจรมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึน้ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสทิธิภาพ ความแมน่ย าในการวางแผนการเดนิทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึน้  อีกทัง้ยงั
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและสร้างประโยชน์สงูสดุจากสือ่โฆษณาของบริษัท   

นอกจากนี ้ส าหรับสือ่โฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน บริษัทยงัมีพืน้ท่ีให้ข้อมลู ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ โดยสารที่
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น 

 
นอกเหนือจากที่กลา่วมาข้างต้นบริษัทยงัมีการใช้สือ่โฆษณาเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม อาทิเช่น   

โครงการเด็กหาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทกบัมลูนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยประกาศติดตามเด็กหายบนสื่อ
โฆษณาต่างๆ โดยเกิดจากแนวคิดที่เช่ือว่า ปัญหาเด็กหาย หรือ คนหายนัน้ยงัไม่ได้รับความสนใจจากสงัคมเท่าที่ควร รวมทัง้
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ยงัมีก าลงัคนหรือเคร่ืองมือไม่เพียงพอที่จะช่วยในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเข้ามามี
สว่นร่วมในโครงการดงักลา่วโดยประกาศตดิตามเด็กหายที่ได้รับจากมลูนิธิกระจกเงาผา่นสือ่ประเภทดิจิทลัที่อยูบ่นท้องถนนและ
ภายในรถโดยสารประจ าทางของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งสื่อเหลา่นีจ้ะเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยติดตาม
เด็กหายได้เนื่องจากเป็นสือ่โฆษณาที่อยูใ่นท าเลซึง่สามารถเข้าถึงประชาชนเป็นจ านวนมาก  
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จากความร่วมมือของบริษัทกบัมลูนิธิกระจกเงาดงักลา่ว ในปี 2559 บริษัท ได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภท 
Best use of OOH and Transit จากผลงาน OOH Media Helps Find Missing Children ซึ่งจดัโดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) MAAT Media Awards 2016 เพื่อยกระดบัและพฒันาวงการสื่อให้ทดัเทียมระดบัสากล 
ภายใต้แนวความคิด “Be Different” เพื่อกระตุ้นให้มีเดียเอเยนซีแ่ละสือ่ตา่งๆ เห็นความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกตา่ง
ในการท างานตัง้แตว่างแผนสือ่ กลยทุธ์การใช้สือ่ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาธุรกิจสื่อให้สามารถแข่งขนัใน
ระดบันานาชาติ ผลจากการประชาสมัพนัธ์ดงักล่าว ส่งผลให้มูลนิธิกระจกเงาพบเด็กที่หายตวัไปจ านวน 2 คน ซึ่งจากข้อมูล
พบวา่ผู้แจ้งเบาะแสเด็กหาย สามารถจดจ าใบหน้าของเด็กได้จากสือ่โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัของบริษัท โดยบริษัทยงัคงร่วม
เป็นสว่นหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์เพื่อตามหาเด็กหายอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 
 

  
 

โครงการ Be good  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท รายการปันฝัน ปันยิม้ ซึ่งออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนษุย์ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส และผู้สงูอายทุี่ไม่
สามารถดแูลตนเองได้ โดยทางรายการปันฝัน ปันยิม้จะเป็นผู้คดัเลอืกเร่ืองราวดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลอื และมี Line ประเทศ
ไทย  เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดยใช้ character ของ Line chat เพื่อดงึดดูความสนใจ ผา่นการประชาสมัพนัธ์
โครงการตา่งๆบนสือ่โฆษณาของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาท าความดีในโครงการเหลา่นีร่้วมกนั ทัง้นีท้ี่ผ่านมาได้มี
การประชาสมัพนัธ์ เช่น การบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย  

นอกจากนีใ้นฐานะสื่อ บริษัทได้จดัเตรียมพืน้ที่สื่อในการสนบัสนนุองค์กรเพื่อสงัคมต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สงัคมอีกทางหนึ่งโดยน าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานดงักลา่วมาออกอากาศผ่านสื่อของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เช่น การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) การร่วมสนับสนุนการ
ประชาสมัพนัธ์ศนูย์พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โครงการบริจาคนมให้แก่ผู้สงูอาย ุเพื่อเป็นการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม  
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โครงการอุปการะเด็ก  บริษัทได้ร่วมมือกบัมลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย ในการประชาสมัพนัธ์โครงการผ่าน
สือ่โฆษณาจอ LCD บนรถโดยสารประจ าทาง ซึง่โครงการดงักลา่วมีจดุมุง่หมายในการช่วยเหลอืเดก็ ครอบครัว และชมุชนยากไร้ 
เพื่อแก้ปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนของเด็ก ครอบครัว และชุมชนนัน้ๆ และช่วยท าให้ชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึน้ อนัน ามาซึ่ง
ความสขุโดยรวมของชุมชนและสงัคม รวมถึงประชาสมัพนัธ์โครงการ “อธิษฐานจนัทรา” ที่จะร่วมสานฝันในวยัเด็ก โดยรายได้
จากโครงการอธิษฐานจนัทราจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส สานความฝัน และท าให้ค าอธิษฐานของเด็กเป็นจริงตอ่ไป 

 
 

โครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา”  บริษัทเลง็เห็นถึงความเทา่เทียมกนัของบคุคลในสงัคมจึงได้
ร่วมกบับริษัท ปันฝัน ปันยิม้ จ ากดั เพื่อประชาสมัพนัธ์ในโครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา”  ผ่านสื่อโฆษณาของ
บริษัท เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าถึงหลกัการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและปัญญาจากทศชาติชาดก
เร่ือง “พระมหาชนก” เช่นเดียวกบัคนปกติทัว่ไป ผา่นการสมัผสัและการได้ยิน ด้วยงานประติมากรรมนนูต ่า และสื่อมลัติมีเดียใน
รูปแบบการ์ตนูอานิเมชั่น “พระมหาชนกชาดก” ส าหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนีย้งัได้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อร่วม
ประชาสมัพนัธ์โครงการ “ดิจิทลัของเด็กดี”  ซึ่งโครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างสมดลุการใช้ชีวิตในครอบครัว  มุ่งให้
ความรู้และกิจกรรมสนัทนาการร่วมกันของครอบครัว เนื่องจากในปัจจุบนัสงัคมไทยเร่ิมตื่นตวัมากขึน้จากปัญหาของเด็กติด
อปุกรณ์ดิจิทลัทัง้เกม จอคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ 

โครงการ “Match4lara” บริษัทได้ร่วมกบัสภากาชาดไทย เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ “Match4lara” บริจาคส
เต็มเซลล์ให้กบัลาร่า คาซาลอตติ ลกูคร่ึงสาวไทย จีน อิตาเลียน ซึ่งท างานในองค์กรสิทธิมนษุยชนและดแูลผู้ลีภ้ยัในศนูย์อพยพ 
ที่ป่วยเป็นโรคลคูีเมียชนิดเฉียบพลนัต้องได้รับการปลกูถ่ายสเต็มเซลล์แบบเร่งดว่น โดยเร่ืองราวดงักลา่วได้มีการเผยแพร่ผา่นทาง
โซเชียลทัว่โลกเพื่อเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ซึง่เป็นการมอบชีวิตใหมใ่ห้กบัผู้ ป่วยลคูีเมีย 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมประชาสมัพนัธ์มลูนิธิผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท 
ซึง่มลูนิธิดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลอืเด็กไทยที่สญูเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร โดยได้น ารูปแบบการเลีย้งดมูาจากองค์กร
เอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยเด็กที่เป่ียมสขุและท าให้เด็ก
เติบโตขึน้อย่างสมบรูณ์ในทิศทางที่เหมาะสม ให้ได้รับการศึกษาสงูสดุตามความสามารถและสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพา
ตนเองได้ และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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โครงการ “Namjai for Refugees”  บริษัทร่วมมือกบั UNHCR ในการประชาสมัพนัธ์โครงการ “Namjai for 
Refugees” มอบชีวิตใหม่ด้วยน า้ใจกบั UNHCR โดยโครงการดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากผู้มีช่ือเสียงในแวดวงศิลปะและ
บนัเทิงของไทย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและระดมทนุส าหรับช่วยเหลอืผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย 

บริษัทได้ร่วมมือกบัองค์การ UNICEF Thailand เพื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ ช่วยเหลือเด็กจากสงครามซีเรีย โดย
องค์การ UNICEF มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภยั เนื่องจากต้องเผชิญ
กับความรุนแรง การถล่มของสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนและโรงพยาบาลถูกท าลาย และภาวะการขาดแคลนสิ่งจ าเป้นในการ
ด ารงชีวิต 

โครงการ “เทิด ด้วย ท า เรียนรู้สู่การลงมือท าตามแนวพระราชด าริ” บริษัทร่วมมือกบัมลูนิธิอทุกพฒัน์ ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ เพื่อร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการ “เทิด ด้วย ท า เรียนรู้สูก่ารลงมือท าตามแนวพระราชด าริ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ริเร่ิมขึน้เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พฒันา บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น า้ ป่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชน และประชาชน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อพร้อมกนัเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ท่ีทรงให้ความส าคญัเร่ืองสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเร่ืองน า้ 
สูก่ารลงมือท า โดยเยาวชนและประชาชน และเพื่อเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ นอกเหนือจากนีย้ังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน า้ในชุมชน ตามแนว
พระราชด าริ และถ่ายทอดผลส าเร็จเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพฒันาความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของชุมชนเมือง และเพื่อเป็น
ต้นแบบของการพฒันาของหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม โดยมีเยาวชนเป็น
สือ่กลาง เพื่อความตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุริตคอร์รัปชั่น ยึดมัน่
คณุธรรม จริยธรรม ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดย
บริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าด้วยการเรียก รับ จ่ายสินบน และได้มีการก าหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือบคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทด าเนินธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส 
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือเพื่อจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้าอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทได้มีการก ากบัดแูลให้พนกังานปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเก่ียวกับการกระท าทุจริต ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทัง้ทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th โดย
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.planbmedia.co.th) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี
ของบริษัท เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือ
เบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูลเป็นความลบั รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยในปี 2559 ไม่พบการรายงาน หรือการกระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงได้จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานภายในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์สจุริตต่อ
หน้าที่ และพร้อมจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานด้วยความ
เคร่งครัดทัง้องค์กร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการระบบควบคมุภายในท่ีดี ทัง้ด้านการเงิน และการปฏิบตัิงาน 
เพื่อสนบัสนนุให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ ด้วยการก าหนดล าดบัขัน้
ของอ านาจอนุมตัิ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั การก าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผลสอดคล้องกบัแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารของบริษัท 
และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า  
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการควบคมุที่เป็นอยู่  โดยบริษัทได้จดัให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้ สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่าง
เพียงพอ ส าหรับการควบคมุภายในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
1.  สภาพแวดล้อมในการควบคมุ (Control Environment) 

 การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  
ดงันัน้ บริษัท จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดีซึ่งเอือ้ให้ระบบการควบคมุภายในด าเนินไปได้ตามที่บริษัท
มุ่งหวงั และเป็นการสร้างบรรยากาศการควบคมุเพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในบริษัท ตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุม
ภายในในประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น  

- บริษัท ได้มีการจดัตัง้โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่ช่วยให้มีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ โดยไม่
มีการพึ่งพาผู้บริหารหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการท างานอย่างเป็นรูปแบบที่
สามารถท างานทดแทนกนัได้ 

- บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและมีการติดตามผลโดย
คณะกรรมการเป็นประจ าทกุไตรมาส      

- การก าหนดเป้าหมายจะมีกรอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท  และให้ฝ่ายปฏิบตัิการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายด้วย โดยผ่านการกลั่นกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งท าใ ห้มั่นใจว่า
เป้าหมายที่ก าหนดมีความเป็นไปได้ และสมเหตสุมผล 

- บริษัท ได้มีการจดัท าข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท เพื่อประกาศให้สาธารณชน
และตวัพนกังานของบริษัท ได้รับรู้และตระหนกัถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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- บริษัท ได้มีการจดัคูม่ือการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนการจดัซือ้/จดัจ้างไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้ยงัมี
การก าหนดตารางอ านาจอนมุตัิในการท าธุรกรรมทางด้านการเงิน/การท าสญัญา และการจดัซือ้จดัจ้างไว้
อยา่งชดัเจน 

- บริษัท ได้มีความมุง่มัน่ในการท่ีจะเป็นบริษัทธรรมมาภิบาลโดยการประกาศเจตจ านงไว้ในเอกสารเผยแพร่
ของบริษัท ไว้อยา่งชดัเจน ซึง่ในท่ีนีร้วมถึงการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
ด้วย เป็นเหตผุลหลกัที่ท าให้ความสมัพนัธ์ของบริษัท กบัคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชน์ต่อกนัใน
ระยะยาว   การเซ็นสญัญาการให้บริการกบัคูค้่าและมีบริการขา่วสารความรู้เพื่อประโยชน์กบัคูค้่า รวมถึงได้
เสนอเง่ือนไขการให้บริการท่ีเป็นธรรม  อีกทัง้บริษัท มีการก าหนดราคาสนิค้ามาตรฐานไว้อยา่งชดัเจน 

2. การประเมินความเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บริษัท ได้ตระหนกัถึงความเสีย่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่

เกิดขึน้ทางบริษัท ได้จดัตัง้คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงขึน้มาโดยมีตวัแทนของแผนกต่างๆ เป็น
คณะท างาน ซึง่คณะท างานดงักลา่วมีหน้าที่ในการการระบคุวามเสีย่ง (Risk Identification) ของบริษัท 

- คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบด้วยตวัแทนของแผนกต่างๆ  เป็นผู้ รวบรวม
ประเด็นความเสี่ยงของทุกๆภาคส่วน เพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่ง
สามารถเชื่อได้วา่คณะท างานที่มีหลายภาคสว่นจะมีมมุมองที่ครอบคลมุและสามารถบริหารจดัการความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ในทุกๆ ด้านได้ ทัง้นีท้างคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้มีการก าหนด
สภาพแวดล้อมการควบคมุเอาไว้อยา่งชดัเจนอีกด้วย 

- คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทในการเผยแพร่และสื่อสารความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเสีย่งให้ทัว่ถึงทัง้องค์กรและเนื่องจากคณะท างานด้านการบริหารความ
เสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนจึงเช่ือได้ว่าจะเป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่มี
ประสทิธิภาพ 

- บริษัทมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุม
อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
บริษัท มีการก าหนดนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฎิบตัิงานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งแนวทางดงักล่าวบริษัท ได้

ก าหนดไว้ในรูปแบบของตารางอ านาจอนมุตัิ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบถุึงขอบเขต อ านาจหน้าที่ และเง่ือนไข
ต่างๆ ในการอนุมตัิวงเงินของผู้บริหารทุกๆ ระดับเอาไว้อย่างชัดเจน และตารางอ านาจอนุมัตินีจ้ะถูกน าไปพิจารณาในการ
ประชมุบอร์ดของบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ ในการเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง รายละเอียดตา่งๆ   

 

ในสว่นของการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชดัเจนโดย (1) 
หน้าที่อนมุตัิได้ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนมุตัิ (2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีก าหนดให้ฝ่ายบญัชี/การเงินเป็นผู้ รับผิดชอบ และ
ข้อมลูสารสนเทศก าหนดให้ฝ่าย IT เป็นผู้ รับผิดชอบ และ (3) การดูแลจดัเก็บทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เป็นผู้ขอซือ้
ทรัพย์สนิโดยมีฝ่ายบญัชีเป็นผู้ควบคมุทะเบียนทรัพย์สนิ 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีมาตรการที่จะติดตามให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อลด
ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสยีงของบริษัท โดยก าหนดให้นกักฎหมายของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเง่ือนไขในการ
ท าสญัญาผกูพนัและการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีการรายงานความเสีย่งในด้านการท าธุรกิจให้ผู้บริหารทราบทกุครัง้ 
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4. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 

บริษัท ให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร โดยจดัให้มีระบบข้อมลูและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ คือ ครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา เพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีสว่นได้เสยี เช่น ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทราบข้อมลูส าคญัอยา่งถกูต้องภายในเวลาทีเ่หมาะสม โดยบริษัท ได้ด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทและข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

- ได้บนัทกึความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในประเด็นท่ีเห็นวา่ส าคญัและ/หรือจ าเป็นไว้ในรายงานการ
ประชมุอยา่งละเอยีดชดัเจนตามสมควร                

5. การติดตามผล (Monitoring) 
บริษัท ได้มีการติดตามการปฎิบตัิตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ

ตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอเป็นรายเดือน และจะวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย เพื่อ
วางแผนและด าเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี ้บริษัท ยงัจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ในแต่ละกิจกรรม ทัง้การควบคุมด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านการปฏิบตัิตามข้อก าหนด จากผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก 
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

11.2 ความเห็นแตกต่าง/การตัง้ข้อสังเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านตา่ง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ 
สารสนเทศและการสือ่สาร และการติดตามผล  สรุปความเห็นได้วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกิจ ไมม่ีข้อบกพร่องกบัการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั  
 นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองของการควบคมุภายในที่เหมาะสม ไม่มี
ข้อสงัเกตที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองของความบกพร่องการควบคุมภายใน สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย
จากการท่ีผู้บริหาร หรือพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้อง
กบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

11.3 ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อท าการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยพีแอนด์แอลได้ท าการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบคุคล ระบบวงจรรายได้ 
ระบบวงจรรายจ่าย และการควบคมุระบบสารสนเทศ โดยการสอบทานดงักลา่วอ้างอิงกบักรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจากการ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยรวม วา่มีการควบคมุด้านการปฏิบตัิงานท่ีดี เหมาะสม โดยผลการตรวจสอบและประเด็น
ที่ส าคญัที่ตรวจพบ สามารถสรุปได้ดงันี ้

การบริหารทรัพยากรบคุคล 
บริษัท มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมทัง้ในสว่นของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบตัิงาน แผนผงั

โครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน มีการจัดท าอ านาจด าเนินการ /อ านาจอนมุตัิ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการก าหนอขอบเขต
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อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามเอกสารค าบรรยายลกัษณะงาน มีการจัดท าแผนอตัราก าลงัประจ าปี 2559 ไว้อย่าง
ครบถ้วน  

ส าหรับการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และช่องทางในการสรรหา  
และมีการประเมินผลการทดลองงานอยา่งครบถ้วนเรียบร้อย  และมีการด าเนินการจดัท าทะเบียนคมุและจดัเอกสารส าหรับการ
เบิกจ่ายสวัสดิการของพนกังาน บริษัทมีการก าหนดกรอบโครงสร้างเงินเดือน เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส เกณฑ์ในการ
พิจารณาปรับเงินเดือน และมีการกระทบยอดบญัชีเงินเดือนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้น าระบบ Easy HR มาใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรบคุคล ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559  

ในส่วนของการพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน มีการปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่อย่างครบถ้วน มีการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี จัดอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม มีการจ่ายเงินสบทบตามที่กฎหมาย
ก าหนดอยา่งถกูต้อง และมีการจดัท าเอกสารการลาออก และแบบสอบถามพนกังานลาออกอยา่งครบถ้วน พร้อมทัง้มีการอนมุตัิ
จากผู้มีอ านาจอยา่งเหมาะสม 

วงจรรายได้ 
บริษัทมีการควบคมุการปฏิบตัิงานท่ีดี โดยการจดัท านโยบาย ระเบียบ และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และ

การปฏิบตัิงานจริงเป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบตัิงานที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายในการขาย
สนิค้า ประจ าปี 2559 ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายประจ าปี และประจ าเดือนอย่างชดัเจน  
มีการจดัท าอ านาจด าเนินการ/อ านาจอนมุตัิไว้อยา่งเหมาะสม 

ในสว่นของการขึน้ทะเบียนลกูค้าและการพิจารณาวงเงินสนิเช่ือ บริษัทมีการจดัท าเอกสาร “ใบเปิดหน้า
บญัชี” เพื่อใช้ในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินเครดิต และเครดิตเทอมกบัลกูค้า และมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียน
ลกูค้าอยา่งครบถ้วน เช่น หนงัสอืรับรอง, ภ.พ.20 เป็นต้น และการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการบนัทกึข้อมลูผู้ชายอยา่งชดัเจน และ
บนัทกึข้อมลูในระบบ Navision อยา่งครบถ้วน 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการก าหนดราคาขายสือ่โฆษณา (Price List) และอตัราสว่นลดประจ าปี 2559 ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผา่นการลงนามอนมุตัิจากผู้มีอ านาจอยา่งเหมาะสม โดยมีการจดัท าอยา่งครบถ้วน ทกุประเภทสือ่ ใน
สว่นของการขายสินค้า บริษัทมีการจัดท าเอกสาร “ใบเสนอราคา” ผ่านระบบ Navision โดยระบบสามารถแสดงสถานะของ
เอกสารดงักลา่วได้ ทัง้นี ้มีการลงนามผู้มีอ านาจของบริษัทและลกูค้าอย่างครบถ้วน โดยฝ่ายบญัชีสามารถเรียกข้อมลู ในระบบ 
Navision เพื่อท าการออกเอกสาร “ใบแจ้งหนี”้ และระบบจะท าการจองสื่อโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้สื่อบางประเภทยังไม่สามารถจอง
ตารางสื่อผ่านระบบ Navision ได้ (Billboard, CBD 10, CBD 20, BUS) เนื่องจากมีข้อจ ากดัของระบบ โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ควบคมุการจองสื่อดงักลา่วอย่างเหมาะสม และจากการตรวจสอบข้อมลูไม่พบข้อผิดพลาดจากการควบคมุ Manual และจาก
การด าเนินงานข้างต้น บริษัทมีการประเมินความพงึพอใจลกูค้า ด้วยการจดัท าแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการประเมินผ่านระบบ Survey Monkey และจัดท าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลกูค้า 
ประจ าปี 2558 ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน พร้อมทัง้รายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

ส าหรับการตัง้หนีแ้ละการช าระหนี ้บริษัทมีการบนัทึกตัง้ลกูหนีอ้ย่างทนักาล และเป็นไปตามทะเบียน
คมุตารางสือ่อยา่งถกูต้องครบถ้วน ข้อมลูระหวา่งตารางสือ่กบั "เอกสารประกอบการตัง้หนี"้ มีความถกูต้อง การบนัทึกบญัชีการ
รับช าระหนีใ้นระบบ Navision กบัเอกสาร  "Receipt Voucher" มีความถกูต้องทกุรายการ บริษัทมีการจดัท างบพิสจูน์เงินฝาก
ธนาคารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและผา่นการลงนามจากผู้มีอ านาจอยา่งเหมาะสม 

ทัง้นีบ้ริษัทมีการจัดท ารายงานภาษีขายอย่างถูกต้องและมีการยื่นแบบ (ภ.พ.20) และน าส่ง
ภาษีมลูคา่เพิ่มอยา่งทนักาล 
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วงจรรายจ่าย 
บริษัทมีการวางนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน เร่ืองการจดัซือ้/จดัจ้าง ไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการลงนามอนมุตัิจากรรมการผู้จดัการอย่างถกูต้องมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับระบบ
วงจรรายจ่ายไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง อีกทัง้การปฏิบัติงาน ณ 
ปัจจบุนั เป็นไปตามระเบียบหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีบริษัทก าหนด โดยบริษัทได้มีการจดัท าตารางอ านาจอนมุตัแิละตวัอยา่ง
ลายเซ็นต์ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งครบถ้วน 

บริษัทมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการลงนาม
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างถูกต้อง อีกทัง้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง กับงบประมาณรายจ่าย และน าเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ มีการเปรียบเทียบราคาตามระเบียบที่บริษัทก าหนด ก่อนการขึน้ทะเบียน และบนัทึกข้อมลูใน
ฐานข้อมลูอยา่งถกูต้อง 

ส าหรับการขึน้ทะเบียนผู้ขาย บริษัทมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการตัง้รหสัผู้ขายไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร อีกทัง้การบนัทึกรหสัผู้ขายในระบบ Navision เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด มีการจัดท า checklist ในการ
ควบคุมเอกสารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน อีกทัง้มีการจัดเก็บเอกสารการขึน้ทะเบียนไว้อย่างครบถ้วนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และมีการลงนามในเอกสารประกอบการคดัเลือก vender ใหม่อย่างครบถ้วน และมีการประเมิน
ผู้ขายที่ท าการส่งมอบสินค้าอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีการจดัท าสรุปผลการประเมินให้ผู้มีอ านาจ
รับทราบ  

ในส่วนของกระบวนการขอซือ้ มีการท าผ่านระบบ Navision โดยระบบ Navision จะก าหนดเลขที่
เอกสาร “ใบขอซือ้” ซึง่ออกโดยอตัโนมตัิไมส่ามารถท าการแก้ไขได้ และต้องใช้ password ในการเข้าใช้ระบบทกุครัง้ ซึ่งสามารถ
ทราบบคุคลที่จดัท าเอกสารใบขอซือ้ได้ และมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการขอซือ้ทกุครัง้  กระบวนการสัง่ซือ้มีการก าหนด
เลขที่เอกสารผ่านระบบ Navision โดยออกอตัโนมตัิและไม่สามารถท าการแก้ไขได้ มีการเปรียบเทียบราคา และจดัท าสรุปผล
การเปรียบเทียบราคา ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และมีการจัดท าเอกสารใบสัง่ซือ้อย่างถูกต้องและมีการลงนามอนุมตัิ
เป็นไปตามอ านาจ มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการรับสินค้าอย่างชดัเจน และมีการรับสินค้าอย่างถกูต้องตามเอกสารใบสัง่ซือ้
ทกุรายการ 

บริษัทมีการตัง้หนีแ้ละการช าระหนีอ้ยา่งถกูต้องตามเอกสาร ลงนามในเอกสารประกอบการตัง้หนีแ้ละ
การจ่ายช าระหนีอ้ย่างครบถ้วน จัดเก็บเอกสารครบถ้วน ส าหรับการควบคุมเช็ค มีการจัดท าทะเบียนคุมเช็คจ่ายไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ไมพ่บเช็คค้างนานเกิน 6 เดือน และการจดัเก็บเช็คมีความปลอดภยั เก็บไว้ในกลอ่งตู้ เซฟ มีผู้ ถือรหสัเซฟและกญุแจ
เพียงคนเดียว 

การบริหารเงินสดยอ่ยของบริษัท มีการจดัท าหนงัสือแต่งตัง้ผู้ รักษาเงินสดย่อยไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมีการระบุช่ือผู้ รักษาเงินสดย่อยและวงเงินอย่างชัดเจน มีการก าหนดวงเงินในการเบิกเงินสดย่อยแต่ละครัง้ และการเบิก
เคลยีร์เงินสดยอ่ยมีความถกูต้อง 

บริษัทมีการจดัท ารายงานภาษีซือ้ตามเอกสารใบก ากับภาษีทกุรายการ และมีการน าสง่ภาษีมลูค่าเพิ่ม
อย่างถูกต้อง การค านวณภาษีหกั ณ ที่จ่ายมีความถูกต้องตามประเภทเงินได้ที่กฎหมายก าหนดและมีการน าส่งภาษีตาม
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรก าหนด  

การควบคมุระบบสารสนเทศ 
บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในส าหรับการควบคมุระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ใน

ด้านการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคมุให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการท างานใน
องค์กรได้อยา่งเป็นปัจจบุนั โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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1) การส ารองข้อมลู  
ข้อเสนอแนะ ควรท าการ Backup ระบบ และข้อมูลลงบนสื่อส ารองข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุดทัง้แบบ

รายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือน โดยน าสือ่บนัทกึข้อมลูชดุที่ 2 ไปจดัเก็บไว้นอกห้อง Server เป็นประจ าทกุวนั  
ความเห็นของฝ่ายบริหาร   ให้มีการจดัซือ้  External harddisk เพิ่มเติมเพื่อใช้สลบัในการส ารองข้อมลู

และน าไปจดัเก็บท่ีห้อง IT 
2) การป้องกนัตอ่ภยัคกุคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม   

ข้อเสนอแนะ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรด าเนินการจัดให้มีการป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น 
ส ารวจพืน้ที่ในห้อง Server เพื่อติดตัง้ สารดบัเพลิง (FM200) ของระบบควบคมุเพลิงอตัโนมตัิ เพื่อให้ฉีดสารควบคุมเพลิงได้
อย่างทัว่ถึง ติดตัง้ถงัดบัเพลิงในจุดที่สะดวกในการใช้งานตรวจสอบแรงดนัของสารดบัเพลิงให้พร้อมใช้ทกุเดือน และติดตัง้ไฟ
สอ่งสวา่งฉกุเฉิน (Emergency Lighting)ภายในห้อง Server 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร    เนื่องจากมีการย้ายที่ตัง้ห้อง Server ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุง โดย
จะติดตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความปลอดภยัมากยิ่งขึน้  

3) ระบบและอปุกรณ์สนบัสนนุการท างาน 
ข้อเสนอแนะ  บริษัทควรติดตัง้ และตรวจสอบระบบปรับอากาศ ให้สามารถรักษาอณุหภมูิให้อยู่ที่ 18-

25 องศาเซลเซียส และระดบัความชืน้สมัพทัธ์ร้อยละ 45-55 (RH) โดยจ านวนเคร่ืองต้องมีพอเพียง ในการสลบัการท างาน 24 
ชัว่โมง ควรติดตัง้ Blank Panel บริเวณตู้  Rack ที่มีช่องวา่ง เพื่อป้องกนัการไหลเวียนปะปนกนัของ อากาศร้อน และอากาศเย็น 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร    เนื่องจากมีการย้ายที่ตัง้ห้อง Server ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุง โดย
จะติดตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความปลอดภยัมากยิ่งขึน้  

4) การปฏิบตัิเพื่อเตรียมการสร้างความตอ่เนื่องด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  
ข้อเสนอแนะ  ควรเผยแพร่ให้พนกังานทุกคนได้รับทราบ ตระหนัก และเข้าใจแผนและเง่ือนไขที่เป็น

สถานการณ์วิกฤติตามแผน รวมถึงควรจดัอบรม เตรียมความพร้อมตอ่การปฏิบตัิตามแผน ซกัซ้อมและทดสอบประสทิธิภาพของ
แผนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนที่จดัท าจะสามารถใช้ได้จริง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัท าคู่มือในการติดตัง้
ระบบปฏิบตัิงานและระบบงานอื่น ๆ ทัง้การ Backupและ Restore และจดัเก็บคูม่ือไว้ในท่ีปลอดภยั โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้มีสทิธ์ิเทา่นัน้ 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารรับทราบแล้ว โดยบริษัทมีแผนจดัซือ้อปุกรณ์ส ารองตา่ง ๆ ที่ใช้ในการ
กู้คืนระบบกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ซึง่คาดวา่จะพร้อมใช้งานในเดือนม.ค. 61 เป็นต้นไป 

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับการปฏบิัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ พีแอนด์แอล ให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  ส าหรับปี 2559 โดย  
พีแอนด์แอลได้มอบหมายให้นางสาว สุกัลยา  มโนเลิศ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโ ยกย้ายผู้ด ารง
ต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบตัรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดงันี ้

1.  พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์   กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชมุรวม 7 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยได้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ สรุป
สาระส าคญัของภารกิจในรอบปีได้ดงันี ้

รายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของบริษัท รวมทัง้งบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้ สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นส าคัญพร้อมให้
ค าแนะน า รวมทัง้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการควบคมุภายใน ในการจดัท างบการเงินของบริษัทมีความ
ถกูต้องเช่ือถือได้ อีกทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอและทนัเวลาต่อผู้ ใช้งบการเงิน สอดคล้องกบักฎหมายและ
ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย เพื่อซกัถามประเด็นตา่งๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ปรากฏวา่ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อมลูหรือข้อสงัเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแตป่ระการใด 

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยยดึหลกัความระมดัระวงั ความสมเหตสุมผล และค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยีของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ตามเง่ือนไขที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
พิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี เพื่อประเมินความมีประสทิธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน การบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท การด าเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกบันโยบาย และอ านาจ
อนมุตัิที่ก าหนดไว้ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เป็นที่ปรึกษา
ภายนอก เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจ าปี 2560  ซึง่บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ได้
มอบหมายให้นางสาวสกุลัยา  มโนเลศิ  เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบตัิงาน แผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนยัส าคญั ให้ค าแนะน าในการพฒันา
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้มีประสทิธิภาพ  

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณภาพงานของผู้ สอบบัญชี สถานะของผู้ สอบบัญชี ข้อจ ากัดที่มีสาระส าคัญ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบตัิงานอยา่งแท้จริง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั พร้อมทัง้พิจารณาคา่ตอบแทนการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2560 โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอขอนมุตัิต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ตามขัน้ตอนต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้มีความ
เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง และสง่มอบงานตรงตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ 
โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 1.  นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ 

 2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารและ
การด าเนินงานของบริษัทมีการพฒันาด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง มีระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง มีการจดั
วางระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทมีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มีการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ และบริษัทมีการปฏิบตัิงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

 

  

(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี) 
                      ประธานกรรมการตรวจสอบ    
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในปี 2558 และปี 2559 

 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2559 

1 นาย ปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน และให้เช่า อาคาร
ส านกังาน  
 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 
 

เชา่อาคาร 
บริษัท เช่าอาคารส านักงาน เลขที่ 1213/420 และ 
1213/531 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็น
ส านักงานสาขา และโกดังส านักงานของบริษัท 
ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาการเชา่คราวละ 3 ปี 
- คา่เชา่อาคาร 
- เงินมดัจ าคา่เชา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 
 

บริษัท เช่าอาคารจากนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น 
ส านักงานสาขา และโกดังส านักงานของบริษัท โดยอัตราค่าเช่า 
เป็นอตัราที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่เชา่ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยเงื่อนไขการช าระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก  รายการดังกล่า วจึง มีความจ า เ ป็นและ
สมเหตสุมผล 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ที่ตัง้ส านักงานสาขาเหมาะส าหรับการติดต่อประสานงานกับ
ลกูค้า โดยอตัราคา่เชา่เป็นอตัราราคาตลาด และเงื่อนไขการช าระ
ราคาเป็นไปตามธุรกิจเชา่อาคารโดยทัว่ไป ดงันัน้รายการดงักล่าว
จงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2559 

2 บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์ จ ากัด  
(“พรีเมี่ยม”) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ประกอบกิจการให้เช่าพืน้ที่โฆษณา เป็นนายหน้า ในการ
จดัหา เชา่พืน้ที่โฆษณา เชา่รถโดยสาร  
 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมการร่วมกนั คือ  นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ
ของบริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการในพรีเม่ียม 
 

เชา่พืน้ที่โฆษณา 
บริษัท เช่าพืน้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถ
โดยสารปรับอากาศประเภท CNG522 และ NGV 
จากพรีเม่ียม จ านวนรวม 249 คนั โดยมีระยะเวลา
การเชา่คราวละ  5-7 ปี  
- คา่เชา่พืน้ที่โฆษณา  
 

 
 
 
 
 
 

21.27 
 
 

 
 
 
 
 
 

21.27 
 
 

บริษัท เชา่พืน้ที่ภายนอกและภายในรถโดยสารปรับอากาศจากพรี
เม่ียม เพื่อใช้โฆษณา โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับ
บุคคลภายนอกและเงื่อนไขการช าระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รายการดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเช่าพืน้ที่โฆษณาดงักล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอตัรา
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและ
เง่ือนไขการช าระราคาเป็นอตัราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดงักล่าว
จงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
 

3 นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
 

ค า้ประกนัเงินกู้ยืม 
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ค า้ประกันวงเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัท โดยการจดจ านอง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค า้ประกันโดยบัญชีเงิน
ฝาก และค า้ประกันโดยนายปรินทร์  โลจนะ
โกสินทร์ 

 
 

-  วงเงินค า้ประกนั 
-         วงเงินเบิกเกินบญัชี 
-         วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00 
225.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00 
225.00 

 

บริษัท มีวงเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจโดยวงเงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้
ประกันโดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดโดยสถาบนัการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการค า้ประกนัดงักลา่ว  
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  
รายการระหวา่งกนัของบริษัท ที่เกิดขึน้มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการ โดยการเช่าพืน้ที่โฆษณามี

ความสมเหตสุมผล เนื่องจากเป็นรายการการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปที่บริษัท คิดกบับคุคลภายนอก และการค า้ประกนั
เงินกู้ยืมของบริษัท เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดโดยสถาบนัการเงินที่ให้กู้ ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการค า้
ประกนัดงักลา่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดงักลา่วมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมตัิให้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน โดยกรณีที่มีรายการ
ระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน
อตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัท จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยบริษัท จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกนัซึง่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่เป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บริษัท ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 
สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทางใน
การปฏิบตัิดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนั บริษัท จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ 
บริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกู
น าไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่ว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้ค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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ทัง้นี ้ส าหรับรายการค า้ประกนัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินโดยกรรมการ จะไมเ่กิดขึน้ในอนาคต เนื่องจากบริษัท จะขอปลด
การค า้ประกนัดงักลา่วจากสถาบนัการเงินภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที่รายการเช่าพืน้ที่โฆษณา ซึ่ง
จดัเป็นรายการการค้าทัว่ไป จะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต เช่นเดียวกบัการเช่าพืน้ท่ีส านกังาน ซึ่งอตัราค่า
เช่าและเง่ือนไขการเช่าจะอ้างอิงและเป็นไปตามราคาตลาด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย และ
สมเหตสุมผล เป็นธรรมตอ่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 



 
 
 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

ประจ าปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญาตเลข
ทะเบียน 

บริษัทผู้สอบบัญช ี

ปี 2557 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 ปี 2558 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 ปี 2559 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
13.2 สรุปรายงานสอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบญัชีข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมส าหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 

ผู้สอบบญัชีเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทย่อย และเฉพาะของ                              
บริษัท โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที่เน้น 

ผู้สอบบญัชีขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการท่ีบริษัทปรับปรุงย้อนหลงั
งบการเงินปีก่อน ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบในปีปัจจุบัน ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

งบการเงินรวมส าหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและ
เฉพาะของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมส าหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและ
เฉพาะของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2557-2559 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน 

    
  

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 60.6 2.6 428.6 12.6 343.7 9.4 

   เงินลงทนุชัว่คราว 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

- 
473.7 

- 
20.0 

458.4 
670.1 

13.5 
19.8 

- 
            761.0 

- 
20.7 

   คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้าตดัจา่ยภายใน 1 ปี 44.6 1.9 81.2 2.4 428.9 11.7 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 25.7 1.1 28.7 0.8 48.4 1.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 604.6 25.6 1,667.1 49.1 1,583.4 43.1 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    
  

   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระค า้ประกนั 140.7 5.9 7.5 0.2 18.1 0.5 

   เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 0.71 0.0 26.4 0.7 

   เงินลงทนุระยะยาวอื่น 10.0 0.4 10.0 0.3 17.9 0.5 

   สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 1,162.6 49.2 1,242.2 36.6 1,505.9 41 

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 291.1 12.3 329.8 9.7 333.9 9.1 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 4.3 0.2 7.5 0.2 10.3 0.3 

   คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดัจ่ายมากกว่า 1 ปี 120.5 5.1 102.1 3.0 136.8 3.7 

   เงินมดัจ าคา่เชา่ 12.0 0.5 15.3 0.5 22.2 0.6 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 19.6 0.8 10.4 0.3 17.5 0.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,760.8 74.4 1,725.5 50.9 2,089.1 56.9 
รวมสินทรัพย์ 2,365.4 100.0 3,392.6 100.0 3,672.5 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีสิ้น 
      

หนีส้ินหมนุเวียน 
      

   เงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้ 
   จากสถาบนั  การเงิน 

220.0 9.3 - - - - 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 275.2 11.6 290.7 8.6 335.1 9.1 
   สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
        ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

252.3 10.7 - - 9.4 0.3 

   หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนด 
       ช าระภายในหนึ่งปี 

61.8 2.6 2.1 0.1 0.8 0.0 

   ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 5.5 0.2 38.7 1.1 6.3 0.2 
   รายได้รับลว่งหน้า 6.2 0.3 3.5 0.1 40.1 1.1 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 54.0 2.3 72.9 2.1 17.5 0.5 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 875.0 37.0 407.9 12.0 465.0 12.7 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

    
  

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
       -  สทุธิจากสว่น 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

706.1 29.9 - - 21.8 0.6 

   หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน  
        - สทุธิจากสว่น 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

25.1 1.0 0.9 0.0 2.9 0.1 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2.9 0.1 3.8 0.1 6.5 0.2 
   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น     0.3 0.0 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 734.1 31.0 4.7 0.1 31.4 0.9 
รวมหนีสิ้น 1,609.1 68.0 412.7 12.2 496.4 13.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    
  

ทุนเรือนหุ้น 
    

  
ทนุจดทะเบียน  

    
  

   ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 259.7 11.0 350.7 10.3 351.6 9.6 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้น 426.3 18.0 2,180.3 64.3 2,210.2 60.2 
ก าไรสะสม  

    
  

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 26.0 1.1 35.4 1.0 35.4        1.1 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  44.3 1.9 391.6 11.5 496.9 13.5 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 756.3 32.0 756.3 87.8 3,176.1 85.4 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,365.4 100.0 2,365.4 100.0 3,672.5 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557  2558 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             
   รายได้จากการให้บริการ 1,465.1 99.7 2,153.8 99.2 2,422.0 99.0 
   รายได้อ่ืน 3.8 0.3 16.3 0.8 24.2 1.0 
รวมรายได้ 1,468.9 100.0 2,170.1 100.0 2,446.2 100.0 
ค่าใช้จ่าย       
   ต้นทนุการให้บริการ 941.8 64.1 1,348.3 62.1 1,639.1 67.0 
   คา่ใช้จา่ยในการขายและการ 
   บริการ 

100.1 6.8 150.4 6.9 170 7.0 

   คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 101.5 6.9 151.7 7.0 213.6 8.7 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ 
   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

- - - - - - 

ค่าใช้จ่าย 1,143.4 77.8 1,650.5 76.1 2,022.8 82.7 
  สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

  0.3  (1.9)  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

325.5 22.2 519.2 23.9 425.3  17.4 

   คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 55.2 3.8 12.7 0.6 0.7 0.0 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 270.3 18.4 506.6 23.3 424.6 17.4 
   คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 63.7 4.3 101.3 4.7 64.3 2.6 
ก าไรส าหรับปี 206.6 14.1 405.3 18.7 360.3 14.7 
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

0.8 0.0 - - 0.8 0.0 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 207.4 14.1 405.3 18.7 359.5 14.7 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.08  0.12  0.10  

 
  



    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  
 

 

  
สว่นที่ 3 หน้า 118 

 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557  2558 2559 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไรก่อนภาษี 270.3 506.6 424.6 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมการ
ด าเนินงาน   

 

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 292.4 374.4 444.5 
  โอนกลบั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1.2 - (1.1) 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - - 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ - - - 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.8 0.9 1.7 
   การจา่ยโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 32.4 
   สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากบริษัทร่วม - 0.3 (1.9) 
   ดอกเบีย้รับ (2.9) (11.9) (10.3) 
   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 55.2 12.6 0.6 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน 

617.0 882.9 890.7 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
  

 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (54.4) (81.7) (82.0) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 8.9 (19.2) (354.4) 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 36.7 30.9 (44.0) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  
 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (150.6) 65.4 38.3 
   รายได้รับลว่งหน้า (8.7) (3.6) 29.6 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 20.1 (25.2) (5.5) 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - - 0.3 
เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 469.0 849.5 472.9 
   จา่ยดอกเบีย้ (67.6) (24.5) (1.3) 
   จา่ยภาษีเงินได้ (97.3) (81.2) (113.8) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 304.1 743.7 357.8 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557  2558 2559 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
   

   เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนัลดลง(เพ่ิมขึน้)  (13.5) 133.2 (7.5) 
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง(เพ่ิมขึน้) - - (1.5) 
   เงินสดจา่ยสทุธิเพ่ือลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - (137.7) (80.2) 
   เงินลงทนุระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ - - - 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ - - - 
   เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (328.1) (235.9) (585.9) 
   เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (46.8) (76.6) (33.4) 
   เงินสดรับจากดอกเบีย้ 3.0 10.1 11.4 
  เงินลงทนุชัว่คราวดลง(เพ่ิมขึน้) - (458.4) 458.4 
  เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ - - (7.9) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (385.4) (765.3) (246.5) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชแีละกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั 
   การเงิน  

44.0 (220.0) (2.5) 

   จา่ยเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่ 
   เก่ียวข้องกนั 

- - - 

   เงินสดรับจากกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 

531.7 41.4 23.2 

   ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (157.4) (1,075.7) (12.7) 
   เงินสดจา่ยช าระตามสญัญาเชา่การเงิน (75.4) (83.9) (3.0) 
   เงินรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ - 1,845.0 39.4 
   เงินรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - 5.0 
   เงินปันผลจา่ย (274.7) (117.3) (245.5) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 68.2 389.5 (196.2) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (13.1) 368.0 (84.9) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 73.7 60.6 428.6 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 60.6 428.6 343.7 

 

 

  



    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  
 

 

  
สว่นที่ 3 หน้า 120 

 
 

13.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร  2557 2558 2559 

ก าไรขัน้ต้น  (ร้อยละ) 35.9 37.9 33.0 
EBITDA  (ร้อยละ) 42.1 41.1 35.5 
EBIT (ร้อยละ) 22.2 23.9 17.3 
ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 14.1 18.7 14.4 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) 25.7 21.7 11.4 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  2557 2558 2559 

สภาพคลอ่ง (เทา่) 0.7 4.1 3.4 
สภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 0.5 3.8 2.4 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 111.1 96.2 107 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 129.1 76.6 69.7 

 
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 2557 2558 2558 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 8.9 14.5 10.0 
การหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.6 0.8 0.7 

 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2557 2558 2559 

หนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.1 0.16 0.14 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
 14.1 บทสรุปผลประกอบการประจ าปี 2559 

 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 2,446.2  ล้านบาท เติบโต +12.5% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 EBITDA เทา่กบั  867.9 ล้านบาท เปลีย่นแปลง -2.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 ก าไรสทุธิ (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยโครงการ ESOP และ ESOP Warrant ซึง่ไมใ่ช่คา่ใช้จา่ยเงินสด) เทา่กบั 384.0 ล้าน

บาท เปลีย่นแปลง -8.5% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน  

หน่วย: ล้านบาท FY2557 FY2558 เปล่ียนแปลง 
(2014/2015)   

FY 2559 
 

เปล่ียนแปลง 
(2015/2016)   

รายได้รวม 1,468.9 2,170.1 +47.7% 2,446.2 +12.5% 
EBITDA 617.9 893.9 +44.6% 867.9 -2.9% 
ก าไรสทุธิ 207.4 400.2 +92.9% 351.6 -12.1% 
ก าไรสทุธิ1  
(ไมร่วมคา่ใช้จา่ย IPO Bunus, ESOP) 

- 419.8 +102.4% 384.0 -8.5% 

 
14.2  พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในปี 2559 

จากการพฒันาตามแผนการขยายสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตวัของความ
ต้องการสื่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว ในปี 2559  บริษัทยงัคงมีการ
พฒันาธุรกิจที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

มกราคม 2559 เปิดให้บริการสื่อโฆษณาภาพนิ่ง ครอบคลมุจังหวดัอดุรธานี จ านวน 50 ป้าย เพื่อขยายความ
ครอบคลมุของสือ่ Street Furniture เพิ่มเติมจากเดิมซึง่ให้บริการแล้วในจงัหวดัเชียงใหม่ 

มีนาคม 2559 ขยายธุรกิจสือ่ในสนามบิน (Airport Media) ด้วยการเข้าซือ้กิจการของบริษัท ทนูา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ ากดั (“ทนู่า”) ทัง้ 100% ทัง้นี ้ทนู่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินที่มีความ
หลากหลายของสือ่ที่ให้บริการ อาทิ ป้ายโฆษณาภายนอกสนามบิน ป้ายโฆษณาภายในสนามบิน 
ป้ายไฟภายในสนามบิน ป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล และ รถเข็นสมัภาระผู้ โดยสาร ซึ่งครอบคลมุใน 
25 สนามบินที่บริหารโดยกรมทา่อากาศยาน  

เมษายน 2559 ได้รับเลือกให้เป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แหง่ประเทศไทย (“สมาคมกีฬาฟตุบอลฯ”) และ บริษัท ไทยลกี จ ากดั (“บริษัท ไทยลีกฯ”) ส าหรับ
ปี 2560 - 2563 โดยบริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสทิธิประโยชน์ต่างๆ ของทัง้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ 
และ บริษัท ไทยลกีฯ อาทิ 
 สิทธิการจดัหารายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขนัฟุตบอลทกุรายการ ที่จดัโดย

สมาคมกีฬาฟตุบอลฯ เว้นแตก่ารแขง่ขนัฟตุบอลลกีอาชีพ รายการ ไทยลกี และ ดิวิชัน่ 1  

                                                           
1 ก าไรสุทธไิม่รวมค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานเกีย่วกบัโครงการ ESOP ซึง่จ่ายใหแ้ก่พนกังานและผูบ้รหิาร จ านวน 32.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 สทิธิการจดัหารายได้สนบัสนนุการจดัการแข่งขนั และ การจดักิจกรรมอื่นๆของสมาคมกีฬา

ฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกี ฯ 

 สิทธิการน า Content ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีกฯ  ไปจัดหา

รายได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ สื่ อไร้สาย 

และ สือ่โทรคมนาคมตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 สทิธิการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าที่ระลกึของสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกีฯ 

พฤษภาคม 2559 จดัตัง้ Plan B (Malaysia) SDN. BHD. เพื่อพฒันาธุรกิจสื่อโฆษณาทัง้สื่อโฆษณาบนระบบขนสง่
มวลชน สือ่โฆษณาภาพนิ่ง และสือ่โฆษณาดิจิตอลในประเทศมาเลเซีย 

พฤษภาคม 2559 เปิดให้การบริการสือ่โฆษณาดจิิตอลขนาดใหญ่หน้าศนูย์การค้า Show DC บริเวณถนนพระราม 9 
กรกฎาคม 2559 เปิดให้บริการเว็บไซต์ CityGlide.com เพื่อให้บริการค้นหาสายรถประจ าทางด้วยระบบจีพีเอสซึ่ง

จะช่วยบอกต าแหน่งของรถประจ าทางที่อยู่ใกล้ที่สุดและช่วยค านวณเวลาการเดินทางพร้อม
ประเมินเวลาในการมาถึงซึ่งจะช่วยให้ผู้ โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางและช่วยพัฒนา
คณุภาพชีวิตการเดินทางด้วยรถประจ าทางให้ดียิ่งขึน้  

สงิหาคม 2559 ควบรวมกิจการ บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากัด (“ไบรท์สกาย”) เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาใน
สนามบินให้มีความหลากหลายยิ่งขึน้ โดยไบรท์สกายเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินที่มี
นวตักรรมทนัสมยั รวมถึงความหลากหลายของสื่อที่ให้บริการ อาทิ สื่อโฆษณารูปแบบจอสมัผสั
พร้อมจุดบริการชาร์ตโทรศพัท์เคลื่อนที่ สื่อโฆษณาดิจิตอล สื่อโฆษณาภาพนิ่ง ซึ่งครอบคลมุใน 
22 สนามบินที่บริหารโดยการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย และกรมทา่อากาศยาน 

สงิหาคม 2559 การเปิดให้บริการเครือขา่ยสือ่โฆษณาดิจิตอล Plan B TV Nation wide จ านวน 60 จอภาพใน 44 
จงัหวดั เพื่อขยายความครอบคลมุของสือ่โฆษณาดิจิตอลไปยงัทัว่ประเทศ 

สงิหาคม 2559 พฒันารูปแบบของสื่อบนรถโดยสารประจ าทางรูปแบบใหม่ ด้วยไฟเรืองแสง เพื่อเพิ่มความโดด
เด่นและดึงดดูความสนใจในช่วงกลางคืน ซึ่งเร่ิมให้บริการบนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ
จ านวน 120 คนั 

กนัยายน 2559 การเปิดให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอล Central in-store network จ านวน 10 จอภาพ ภายใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล พระราม 9 

14.3       สรุปผลการด าเนินงาน 
1) รายได้การให้บริการ 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการใน ปี 2559 เทา่กบั 2,422.0  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.5% จากปีก่อนหน้า โดย
เป็นผลมาจากการขยายก าลงัการผลติและเพิ่มรายได้จากทกุประเภทสือ่หลกัในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยรายได้จากสือ่
โฆษณาภาพนิง่กลางแจ้งเติบโตจากการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษัท ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จ ากดั (“ฮลัโลบางกอก”) 
รายได้จากสือ่โฆษณาดจิิตอลเตบิโตจากการขยายก าลงัการผลติอยา่งตอ่เนื่องรวมถึงการตอบรับจากตลาดทีด่ี ด้านรายได้จาก
สือ่โฆษณาในห้างสรรพสนิค้าเพิม่สงูขึน้จากการขยายพืน้ท่ีการให้บริการในปีที่ผา่นมา นอกจากนีใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 
บริษัทยงัได้เร่ิมรับรู้รายได้จากคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการจากสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกีฯ  
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รายได ้ก าไรขัน้ต้น และก าไรสุทธปีิ 2558 และปี 2559 (ลา้นบาท) 
ก าไรสุทธขิองบรษิทัลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลจาก Utilization Rate ทีล่ดลงจากปีก่อนหน้าจาก 73.2% เป็น 57.6% ประกอบกบัลกัษณะโครงสรา้งตน้ทุนของ
บรษิทัทีม่สีดัส่วนของตน้ทุนคงทีส่งู 

จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบนัพร้อมทัง้พฒันาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ ปี 2557 สง่ผลให้ก าลงัการผลิตสื่อ (Media Capacity) ส าหรับไตรมาส 4 ของปี 2559 เพิ่มขึน้เป็น 1,077.7 ล้านบาท 
หรือสงูขึน้ 34.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการของบริษัทในการรองรับความ
ต้องการสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัที่เติบโตขึน้ในระยะยาว  

2) ต้นทนุ  
 คา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทส าหรับปี 2559 เทา่กบั 2,022.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้าสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่จ่ายให้กบัฮลัโลบางกอกที่เพิ่มสงูขึน้ตามยอดขาย 
ประกอบกบัต้นทนุการให้บริการซึ่งเพิ่มขึน้จากค่าเสื่อมราคาของการลงทนุในปีที่ผ่านมา รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
สว่นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)  ต้นทนุการให้บริการ ส าหรับ ปี 2559 เทา่กบั 1,639.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.6% จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า มีสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายสว่นแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่จ่ายให้กบัฮลัโลบาง
กอกในอัตรา 80% ของรายได้  ประกอบกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึน้จากการขยายธุรกิจและเพิ่ม
จ านวนสื่อโฆษณา และอีกปัจจยัหนึ่งของการเพิ่มขึน้ของต้นทนุเป็นผลมาจากต้นทนุผนัแปรต่างๆ ที่
เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ อาทิ คา่เช่า คา่ไฟฟ้า คา่ซอ่มบ ารุง   

ต้นทนุการให้บริการท่ีเติบโตในอตัรา 21.6% นัน้สงูกวา่การเติบโตของยอดขายซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ช่วงถวายความไว้อาลยัที่สง่ผลให้รายได้รวมของปีเติบโตในอตัรา 12.5% สง่ผลให้อตัราก าไรเบือ้งต้น
ใน ปี 2559 เทา่กบั 33.0% ลดลงจาก 37.9% ของปีก่อนหน้า   

2.2)  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2559 เท่ากบั 383.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 27.0% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่ควบ
รวมเข้ามาในปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานในปีที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้สดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2559 คิดเป็น 15.7% เพิ่มขึน้จาก 13.9% 
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ของปี 2558 เนื่องจากการควบรวมกิจการในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสดัส่วนนีม้ีแนวโน้มที่จะลด
ต ่าลงในอนาคตอันเนื่องมาจากการประหยัดต่อขนาด และการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่
ซ า้ซ้อนระหวา่งกนั 

3) ก าไร 
ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 351.6 ล้านบาท ลดลง -12.1% เมื่อเทียบปีก่อนหน้า และอตัราก าไรสทุธิ

ของบริษัทเทา่กบั 14.4% ลดต ่าลงจากช่วงปี 2558 ซึง่เทา่กบั 18.4% การลดลงของผลก าไรและอตัราก าไรสทุธิเป็นผลมาจาก 
Utilization Rate  ที่ลดลง และผลกระทบของรายได้จากการถวายความอาลยัเป็นระยะเวลา 30 วนั ประกอบกบัการพฒันาสื่อ
โฆษณาใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่องสง่ผลให้บริษัทมีต้นทุนคงที่เพิ่มสงูขึน้ (อาทิ ค่าเสื่อมราคา และค่าเช่า) ดงันัน้ในช่วงที่มี
ความต้องการสือ่โฆษณาต ่าประกอบกบัสภาวะการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมีสดัสว่นของต้นทนุคงที่ตอ่รายได้ที่
สงูและมีอตัราก าไรสทุธิที่ต ่า ทัง้นีห้ากไม่นบัรวมค่าใช้จ่ายพิเศษของโครงการ ESOP ทัง้โครงการ 1 และ 2 จ านวนรวม 32.4 
ล้านบาท ก าไรสทุธิไม่รวมรายการพิเศษส าหรับปี 2559 เท่ากับ 384.0 ล้านบาท และอัตราก าไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษ
เทา่กบั 15.7% 

4) ฐานะทางการเงินของบริษัท   
ณ 31 ธ.ค. 2559 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 3,672.5 ล้านบาท เติบโตขึน้เล็กน้อยจากสิน้ปีก่อนหน้าคิดเป็น 8.3% 

จากสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจของบริษัท  
หนีส้ิน้ของบริษัท เท่ากบั 496.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 20.3% จากเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตาม

การขยายธุรกิจของบริษัท 
บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 3,176.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 6.6% ซึ่งเป็นผลจากก าไรสะสมที่

เพิ่มขึน้ หลงัหกัเงินปันผลจ่ายจ านวน 245.5 ล้านบาทในปี 2559 
5) สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 

 
ณ สิน้งวดบญัชี ปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ทัง้สิน้ 343.7 

ล้านบาทลดลง 543.4 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อนหน้า โดยในระหวา่งงวดมกีระแสเงินสดจากการด าเนินงานสทุธิเทา่กบั 329.7 
ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสทุธิเท่ากับ 705.0 ล้านบาท โดยรายการหลกัของกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุนมาจาก 1) การลงทุนในอุปกรณ์เพื่อขยายการให้บริการสื่อโฆษณา จ านวน 619.3 ล้านบาท และ 2) การ
ลดลงของเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 458.4 ล้านบาท ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินสทุธิเท่ากบั 168.2 ล้าน
บาท โดยรายการหลกัของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินมาจาก 1) การจ่ายเงินปันผลจ านวน 245.5 ล้านบาท 
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และ 2)เงินรับคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากโครงการ ESOP จ านวน 67.4 ล้านบาท ทัง้นีเ้งินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ ณ สิน้งวด
บญัชีของบริษัทมีจ านวนเพียงพอส าหรับการลงทนุขยายงานและโครงการตา่งๆในอนาคต 

14.4  แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2560 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มการฟืน้ตวัจากปีก่อนหน้า จากนโยบายการกระตุ้นค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่

เร่ิมในปี 2560 และคาดว่าจะมีการเร่งการใช้จ่ายการลงทนุของรัฐมากขึน้ในปี 2560 ประกอบกบัการฟืน้ตวัของการผลิตภาค
เกษตรซึง่เร่ิมกลบัมาขยายตวัอีกครัง้ในไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 ทัง้นีส้ านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
คาดว่าดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจในปี 2560 จะปรับเพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหน้าจากความ
คาดหวงัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศจากปัจจยัข้างต้น  

จากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ข้างต้นส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของอตุสาหกรรมสื่อ
โฆษณา โดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณาปี 2560 วา่จะเติบโต +10% จากปี 2559 ดงันัน้บริษัทจึงมีความมัน่ใจวา่ด้วยเครือข่ายสื่อของบริษัทที่หลากหลายและ
สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่จะพฒันาสื่อที่มี
ประสทิธิภาพ คุ้มค่าและสามารถวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจะยงัคงสามารถขยายตวัได้ในอตัราที่สงูกว่าอตุสาหกรรม
ดงัเช่นผลประกอบการในอดีตสบืเนื่องจากปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

 บริษัทยงัคงมุง่เน้นการเพิ่มรายได้ และ Utilization rate จากสือ่โฆษณาเดิมที่ได้เร่ิมพฒันาในปี 2559 ซึ่งมีก าลงั
การผลิตของสื่อใหม่สว่นนีป้ระมาณ 767.3 ล้านบาท โดยบริษัทจะเร่งท าการตลาดเพื่อให้นกัการตลาดได้รู้จัก
กับสื่อที่พัฒนาใหม่ พร้อมทัง้เข้าใจในประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการวัดผลของแต่ละสื่อได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม Utilization Rate ของสือ่ใหมเ่หลา่นีใ้ห้เข้าสูร่ะดบัสงูตามมาตรฐานของ
บริษัทภายในระยะเวลา 6 เดือน  

 การขยายพืน้ที่สื่อนอกที่อยู่อาศยัให้ครอบคลมุทัว่ประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของหวัเมืองในต่างจงัหวดัทัว่

ประเทศ ตามแผนการขยายเครือขา่ยสือ่ตา่งๆ ดงันี ้

o สือ่โฆษณาในสนามบิน  นอกเหนือจากที่บริษัทได้เร่ิมให้บริการสือ่ในหมวด Air Traveller ใน สนามบิน
ของ AOT และสนามบินของกรมท่าอากาศยาน รวมเป็นกว่า 34 แห่งแล้วในปัจจุบนั บริษัทยงัคงมี
แผนการเพิ่มพืน้ท่ีสือ่โฆษณาในสนามบินตอ่ไป โดยเน้นการพฒันาสื่อโฆษณาควบคู่กบันวตักรรมเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันกัเดินทางและเพิ่มมลูคา่ให้กบัสือ่โฆษณาของบริษัท 

 การพฒันาธุรกิจในฐานะตวัแทนจ าหนา่ยสทิธิตา่งๆ ของสมาคมสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ และ บริษัท ไทยลีก ฯ ซึ่ง
จะเร่ิมอย่างเป็นทางการในระหว่างปี 2560 – 2563 ทัง้นีบ้ริษัทได้ตัง้เป้าหมายการจัดหารายได้ดงักลา่วเป็น
จ านวน 500-700 ล้านบาทตอ่ปี  

 การขยายธุรกิจสือ่โฆษณาในภมูิภาคอาเซียน บริษัทวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจสือ่โฆษณานอกที่อยู่อาศยัโดยการ
น าแผนธุรกิจของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัที่ประสบความส าเร็จอย่างสงูในประเทศไทย ร่วมกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจในต่างประเทศผู้มีความเช่ียวชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและความต้องการของผู้ผลิต
สนิค้าและบริการในตลาดแตล่ะประเทศ เพื่อบรรลเุป้าหมายการขยายธุรกิจสือ่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทัว่ทัง้ภมูิภาค 
ในเบือ้งต้นบริษัทจะเร่ิมด าเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพสูง อาทิ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และ ฟิลปิปินส์  

 





 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ  

 
ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1  
ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

34 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัเดอโปล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ( IOD) 

28.44% พี่ชายนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 – 2557 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2550 - 2556 
2550 - 2556 
2550 - 2553 
2546 - 2554 
2546 - 2554 

 
กรรมการ  ประธานบริหาร 
กรรมการบริหารและ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บจ. เวอริซายน์ 
บจ. แอด คซูีน 
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ 
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 
บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเม้นท์ 
บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเม้นท์ 
บจ. พรพิน ทรานสปอร์ต 
บจ. เอาท์ดอร์ รีพบัลิค 
บจ. อรนลิน 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

32 - ปริญญาตรี สาขาการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ Shanghai 
University 

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ( IOD) 

-ไมมี่- น้องชายนายปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 
 

3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 
 กรรมการ/1  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 

  
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

35 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม)  
University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)    

7.08% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. แอด คซูีน 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 

2553 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์ 
บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้ 

2550 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2556 

กรรมการ 
 
Project leader 

บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ 
เทคโนโลยี 
The Boston Consulting Group 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ 
 กรรมการ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

49 - Bachelor Commerce,  
Finance major, University of 
NSW 

- Bachelor Law, Law major, 
University of NSW 

- Graduate Diploma,  
Finance major,  
Australian Securities Institute 

- Director Accreditation 
Program   
(DAP) 115/2558 
 

0.05% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2558 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

 
Commissioner 
Commissioner 
Commissioner  
Commissioner 

 
Property Guru Pte ltd 
PT Surya Citra Media TBK 
PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
PT Abhimata Citra  Adadi 

2550 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2552 – 2554 
2550 – 2552 

กรรมการ 
กรรมการ 
Finance Director 
Finance Director 

Palm Capital PTE LTD 
Beaver & Fizz PTY LTD 
PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
PT PP London Sumatra TBK 

5. นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา 
 กรรมการ/1 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

31 
 

- Bachelor Commerce, 
Commerce major, University of 
Sydney 

- Director Accreditation 
Program   
(DAP) 115/2558 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2557 - ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Head of Digital & IT 

 
PT Animasi Kartun Indonesia 
PT Kreatif Media Karya 
PT Abadi Pelita Harapan 
PT Online Pertama 
PT Elang Mahkota Teknologi TBK 

2250 - ปัจจบุนั กรรมการ  Palm Capital PTE LTD 

2550 – 2551 Associate Babcock & Brown 
2549 – 2550 Analyst Merril Lynch 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร 
 กรรมการ 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556v 

36 - Bachelor of Engineering, 
Electrical/Communication, 
University of Melbourne 

- Bachelor of Commerce, 
Finance,  
University of Melbourne 
 

1.0 % -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2554 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

2550 – ปัจจบุนั Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited 
2546 - 2550 Vice President Carnegie, Wylie and Co 
   

7.  พลต ารวจเอกสมชาย  
 วาณิชเสนี 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระและ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

74 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1) หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 6/2546 

2) หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 40/2547 

3) หลกัสตูร Audit Committee Program  
(ACP)  รุ่นท่ี 6/2548  

4) หลกัสตูร Finance for Non – Finance 
Directors  (FND) 
รุ่นท่ี 8/2547 

5) หลกัสตูร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries  (CGI)  
รุ่นท่ี 4/2559 

 

0.03% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ
อตุสาหกรรม 

2545 – ปัจจบุนั 
 
2554 - 2556 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2553 - ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. นวนคร 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 
บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ 
 กรรมการอิสระและ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

62 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัโนวา เซาท์อีสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
1) Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 
68/2548 

2) หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 3/2546 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2546 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2533-2555 
2533-2553 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2530 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 
บมจ. สหพฒันพิบลู 
 
บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้ (เมียนมาร์) 
บจ.เพนส์มาร์เก็ตติง้แอนด์  
ดิสทริบิวชัน่ 
บจ. ไทย บนุคะ แฟชัน่ 
บจ. จิตต์ธนา 

2545 - 2557 กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟดูส์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. งามศิริ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. จริุศิริ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซคัเซสเวนเจอร์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. นิฐาศิริ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
 กรรมการอิสระและ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

52 - ปริญญาโท  บญัชีบณัฑิต สาขา
บญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขา
บญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1) Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 
34/2548 

2) Director Certification 
Program (DAP) รุ่นที่ 
31/2546   

3)  Audit Committee Program  
(ACP) รุ่นที่ 23/2551   

- สอบผ่าน Director Diploma 
Award (Fellow Member) ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 
 
 

0.03% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จดัการ ด้าน
บญัชีและการเงิน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 
 
บมจ. นวนคร  
 
บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 

 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
 

 
 
รองกรรมการผู้จดัการ ด้าน
บญัชีและการเงิน 
อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษ 
 

 
 
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10. นางสาวพาขวญั วงศ์พลทว ี
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
 

43 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.048% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2554 - 2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2550 - 2554 ผู้จดัการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 

11.นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
 การเงิน  
 

47 - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.047% -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน     บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2548 - 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน 
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

12.นายณฐัวฒิุ อูย่ายโสม 46 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการ
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั 
2557 – 2559 
2556 – 2557 
 
2555 – 2556 

ประธานฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ  
 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บริษัท เพิร์ลแอนด์ดีน มีเดีย เซอร์วิส 
จ ากดั 
บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

13.นายเกษมศานต์  
 อิทธิธรรมวินิจ 
 เลขานกุารบริษัท    

36 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
American University Washington 
College of Law 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
- ปริญญาตรี กฎหมาย 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ทนายความรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผู้ รับรองเอกสารแหง่
ประเทศไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผู้ รับรองเอกสาร
มหาชน  
กระทรวงพาณิชย์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั 
2552 – 2557 
2549 – 2552 
 
 

ที่ปรึกษากฎหมายประจ าบริษัท 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
ทนายความอาวโุส 
 
 

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 และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาดิ  
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒิ 
อู่ยายโสม 

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 

บริษัทยอ่ย             
2.  บจ. เวอริซายน์ D            
3.  บจ. แอด คซูีน D  D          
4.  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ D  D          
บริษัทที่เก่ียวข้อง             
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. Property Guru Pte Ltd.    D         
14. PT Elang Mahkota Teknologi  
     TBK 

   CO M        

15. Palm Capital PTE LTD    D D        
16. PT Abhimata Citra  Adadi    CO         
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาดิ  
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒิ 
อู่ยายโสม 

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 Asia (Hong Kong) 

Limited 
     M       

25. บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร        D  M    
26. บมจ. นวนคร        D  M    
27. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ   
      อตุสาหกรรม 

      D      

28. บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี        ID, AC      
29. บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป       ID, AC      
30. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์  
      ดิสทริบิวชัน่ 

       D, CEO     

31. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล        ED     
32. บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์         D     
33. บจ. 4 พีเพิลฟดูส์        M     
34. บจ. งามศิริ        D     
35. บจ. จิตต์ธนา        D     
36. บจ. จริุศิริ        D     
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
นายปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นายธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นายเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นายอาดิ  
วาทนา  

สเรียทมัดชา 

นายเอกภักดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทวี 

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒิ 
อู่ยายโสม 

37. บจ. เทรน ไทม์ เทสต์        D     
38. บจ. ไทย บนุคะ แฟชัน่        D     
39. บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซคัเซสเวนเจอร์        D     
40. บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์        D     
41. บจ. นิฐาศิริ        D     
42. บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้  
     (เมียนมาร์) 

       D     

43. บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่         ID, AC    
44. บจ.เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส            M 
45. บจ.เจซีเดอโก (ประเทศไทย)            M 

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, ED-กรรมการบริหาร, CEO-ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร, M-ผู้บริหาร, P-President Director, CO-Commissioner 
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ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

บริษัท นายปรินทร์  นายพนิิจสรณ์   

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ 
บริษัท เวอริซายน์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แอด คซูีน จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท เดอะ วนัพลสั จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท เมอซี่ พลสั จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แม็กซ์วิว มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ทนูา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แพลน บี มาเลเซยี เอสดีเอ็น บีเอชด ี กรรมการ กรรมการ 
บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปัจจบุนับริษัทวา่จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ในฐานะหนว่ยงานภายนอก (Outsource)  เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย มีบคุคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดแูลการ
ปฏิบตัิงานคือ นางสาว สกุลัยา  มโนเลศิ 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

นางสาว สกุลัยา  มโนเลิศ 32 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT  (รุ่นที่  19) 

- บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2549 - 2559 Internal Audit Supervisor บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท  
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

- ไมม่ี  - 
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รายละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี  - 
 


