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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 
ยกระดบัการสือ่สารของแบรนด์ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคทัว่ภมูิภาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 
นําเสนอช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลายและมีนวตักรรมเพือ่สร้างความรู้สกึมีสว่นร่วมและประสบการณ์

ที่เหนือกวา่ ให้กบัผู้ที่ได้พบเห็นสือ่ 

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 

2558 
 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้ช่ือย่อว่า “PLANB” เมื่อวันที่ 17 

กมุภาพนัธ์ 2558 
 ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จํากดั เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา

นอกที่อยูอ่าศยัร่วมกนั 
 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 
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ปี เหตกุารณ์ 

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 
2560 

 การจดัตัง้ บริษัท แพลน บีออนไลน์ จํากดั เพื่อเพิ่มความหลาย หลายของสื่อโฆษณา โดยให้บริการ
สือ่โฆษณาประเภทออนไลน์ในเดือนมกราคม 2560 

 การเร่ิมพฒันาธุรกิจในฐานะตวัแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา
ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จํากดั ในเดือนมกราคม 2560 

 การเปิดให้บริการดอนเมืองดิจิตอลเน็ตเวิร์ค (Don Mueang Digital Network) อย่างเต็มรูปแบบด้วย
จอภาพดิจิตอล 102 แห่ง, จอภาพแบบสมัผสั 20 แห่งและจุดบริการชาร์ตโทรศพัท์เคลื่อนที่จํานวน
168 จดุ ในเดือนมกราคม 2560 

 การเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศัย  โดยได้เปิดให้บริการบีเคเค20
ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค(BKK20 Digital Network) ในเดือนเมษายน 2560 

 การจดัตัง้บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จํากดัเพื่อขยายธุรกิจสือ่โฆษณานอกที่อยู่อาศยัใน
สปป.ลาว เพื่อนํา รูปแบบธุรกิจ สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัที่ประสบความสําเร็จจากประเทศไทยไป 
พฒันาธุรกิจในสปป.ลาวในเดือนมิถนุายน 2560 

 เปิดให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอลและสื่อภาพนิ่ง บนสื่อ Vending machine จํานวน1,100 ตู้
ครอบคลมุทัว่ประเทศไทยในเดือนมิถนุายน 2560 

 การลงทนุในบริษัท JKJ Media Services Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นผู้ให้บริการสือ่โฆษณานอกที่
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ปี เหตกุารณ์ 

อยูอ่าศยัในประเทศฟิลปิปินส์ในเดือนสงิหาคม 2560 
 ลงทุนร้อยละ 30.3 ในบริษัท MJS Trading Inc. เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัใน

ฟิลปิปินส์ในเดือนกนัยายน 2560 
 การจัดตัง้บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จํากัด ขยายความครอบคลมุของสื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีงบประมาณจํากัดในเดือนกันยายน 
2560 

 ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล Plan B TV nationwide จํานวน 90 จอ 52 จงัหวดั ครอบคลมุทัว่
ประเทศยิ่งขึน้ในเดือนกนัยายน 2560 

 เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย จากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 40 ในเดือนธนัวาคม 2560 

 
 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ ดงันี ้ 

รายช่ือของกลุม่บริษัทประกอบด้วย  

 

 
 

1) บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด (“เวอริซายน์”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระ
แล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจสือ่โฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้ ถือ
สญัญาเช่าที่ดินบริเวณเลยีบทางดว่นก่อนทางลงดา่นพระราม 4 เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 5 

 

2) บริษัท แอด คูซีน จ ากัด (“แอดคูซีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว
ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจสือ่โฆษณาประเภทภาพน่ิง โดยแอดคซูีน 
เป็นผู้ ถือสทิธิสมัปทานป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากกรุงเทพมหานคร 

3) บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน  219 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจให้เช่าสือ่โฆษณา 
โดยเอ็มเอสดีเป็นผู้ ถือสญัญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอินทรา 

4) บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จ ากัด (“แพลน บี ออนไลน์”) บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ
ทนุท่ีเรียกชําระแล้วปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 5.0 ล้านบาทดําเนินธุรกิจสือ่ประเภทแอพพลิเคชัน่บน 
โทรศพัท์เคลื่อนที่และให้บริการแอพ CITYGLIDE เพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip plan) สําหรับบริการ
ขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เช่น รถประจําทาง รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ 
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 

5) บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากัด (“เอสอาร์พีบี”) บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45. 0 ของทนุที่เรียก
ชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 20.0 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจตวัแทนขายสื่อโฆษณาประเภท
ดิจิตอลภายนอกที่อยูอ่าศยั 

6) บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“แม็กซ์วิว”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 100.0 ล้านบาท เป็น         
ผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณาดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และป้ายนิ่งในเมืองต่างๆทัว่ประเทศ เช่น 
กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น สรุาษฎร์ธานี นนทบรีุ ภเูก็ต เมืองพทัยา เมืองหาดใหญ่ และ สมยุ 

7) บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ากัด (“เมอร์ซี่พลัส”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 3.0 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจ
ให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาสื่อดิจิตอลใน
ห้างสรรพสนิค้าบิ๊กซี 

8) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จ ากัด (“2000 พับลิชชิ่ง”) บริษัทร่วมของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด 
ดิสเพลย์ จํากดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 17.0 ล้าน 
บาท ดําเนินธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์และเพื่อพฒันาสือ่ออนไลน์บนอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นท่ี 

9) บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ากัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด        
ดิสเพลย์ จํากดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 1.0 ล้าน 
บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนการขายและบริหารจดัการสทิธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ 

10) บริษัท เดอะวันพลัส จ ากัด  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 17.0 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจให้เช่าสื่อ 
โฆษณาผา่นจอภาพ LCD ที่ติดตัง้ใน 6 ทา่อากาศยานทัว่ประเทศ  

11) บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”) บริษัทร่วมบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ถือหุ้นร้อย
ละ 30.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 40.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดําเนินธุรกิจ
สือ่โฆษณาประเภทภาพน่ิงโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลมุทัว่ประเทศฟิลปิปินส์ 
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12) บริษัท MJS Trading Inc. (“MJS”) บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ
30.303 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน1.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดําเนินธุรกิจสื่อ 
โฆษณาประเภทภาพน่ิงในฟิลปิปินส์ 

13) บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มาเลเซีย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

14) บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากัด (“ไบรท์ สกาย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
จํากดั ซึง่ถือ หุ้นร้อยละ 50.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 25.0 ล้านบาท  
ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยานจํานวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และกรมทา่อากาศยาน 

15) บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ากัด (“ทริปเป้ิลเพลย์”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 31 ล้านบาท ดําเนิน 
ธุรกิจให้เช่าสือ่โฆษณาในบริเวณสายพานลาํเลยีงสมัภาระผู้โดยสารทัง้ 22 สายพานของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

16) บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด (“ทูน่า”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั  
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 5.0 ล้านบาท ดําเนิน 
ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาภายในทา่อากาศยาน 28 แหง่ของกรมทา่อากาศยาน 

17) บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”) บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ถือหุ้น
ร้อยละ 10.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 67,300 ล้านรูเปีย และทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน
19.99 ล้านรูเปีย ดําเนินธุรกิจสือ่โฆษณาภายสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย 

18) บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จ ากัด  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั 
ถือหุ้น ร้อยละ 50.0 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 23,206 ล้านกีบลาว ดําเนิน 
ธุรกิจสือ่โฆษณาประเภทภาพน่ิงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

19) บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั ถือหุ้น
ร้อยละ 30 ของทนุท่ีเรียกชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดําเนินธุรกิจ
สือ่โฆษณาประเภทภาพน่ิงภายในประเทศมาเลเซีย 
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2.      ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

รายได้จากการขาย 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน  510.1 23.5 431.2 17.6 454.7 15.1 

2. สือ่โฆษณาภาพน่ิง 584.2 27.1 692.1 28.3 818.6 27.2 

3. สือ่โฆษณาดิจิทลัและสือ่โฆษณาออนไลน์ 1,006.9 46.4 1,040.2 42.5 1,285.0 42.7 

4. สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้าและสือ่โฆษณา
ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

52.7 2.4 96.9 4.0 115.9 3.9 

5. สือ่โฆษณาภายในสนามบิน - - 51.4 2.1 132.8 4.4 

5. สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ - - 29.2 1.2 133.4 4.4 

6. รายได้อื่นๆ /1 16.3 0.8 105.2 4.3 66.1 2.4 

รวม 2,170.0 100.0 2,446.2 100.0 3,006.6 100.0 

 หมายเหต:ุ /1 รายได้อ่ืนประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้เบ็ดเตล็ด และ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ที่มี
เครือขา่ยครอบคลมุทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน  ซึง่มีรูปแบบสือ่ฯ ที่มีความหลากหลาย เทคนิคพิเศษ นวตักรรมใหม่ๆ 
รวมไปถึงการบริการดแูลรักษาสือ่ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ  

บริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการสื่อที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร สามารถตอบสนองความ
ต้องการของแบรนด์และสินค้าได้รอบด้านและให้คําปรึกษาเร่ืองการวางแผนการตลาด การคิดค้นเนือ้หา  (content) ที่
นา่สนใจในการนําเสนอ 

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) 
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2.2.1 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

  สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันีค้ือ  
1) สือ่โฆษณาภายนอก และ ภายในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ  

ด้วยประสบการณ์และความชํานาญตลอด 12 ปีในการเป็นผู้ให้บริการพืน้ท่ีสือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจํา 
ทางฯ จํานวนกวา่ 1,652 คนั ซึง่ได้รับสมัปทานจากขสมก.และสทิธ์ิในการบริหารจดัการจากเอกชน ทําให้บริษัทมีสื่อโฆษณา
ครอบคลมุสายรถมากที่สดุกวา่ 88 เส้นทาง ทัง้นีส้ือ่ที่ติดตัง้ในรถโดยสาร ประจําทางมี 2 ประเภทหลกั คือ 

a. สือ่โฆษณาภายนอกรถประจําทาง เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเคลื่อนที่ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้การ
จดจําแบรนด์สนิค้า ด้วยรูปแบบการทํางานการของสือ่ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภค เฉลีย่กวา่ 300,000 คนตอ่วนั โดย
90% ของผู้บริโภคสามารถจดจําแบรนด์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาดงักลา่วได้เป็นอย่างดี และรูปแบบของสื่อฯ
สามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ตามวตัถปุระสงค์ในการประชาสัมพนัธ์ ที่ต่างกนั ทัง้ในลกัษณะ Full Wrap และ 
Half Wrap ที่สร้างการรับรู้และจดจําแบรนด์สินค้าได้อย่างชัดเจน นอกจากนีย้งัมีเทคนิครูปแบบพิเศษ 
Mock-up2 มิติ (2D) และ3 มิติ (3D) ที่เน้นความคิด สร้างสรรค์ของสือ่โฆษณา และในปี 2560 ทางบริษัทยงั
นํานวตักรรมรูปแบบใหม่มาดึงดดูผู้บริโภค ด้วยการนํา เทคนิคพิเศษ LED Lighting Technique เพื่อสร้าง
ลกูเลน่ท่ีนา่สนใจให้กบัภาพโฆษณา สามารถเพิ่มมลูคา่แบรนด์สนิค้า ให้เกิดการจดจํามากยิ่งขึน้ 

b. สื่อโฆษณาภายในรถโดยสารประจําทางปัจจุบนัผู้ ใช้บริการรถประจํา ทาง เดินทางโดยเฉลี่ย 2-3 ครัง้ต่อวนั 
และใช้เวลาในการเดินทางนานกว่า 45 นาทีต่อครัง้ ทําให้สื่อโฆษณาภายในตวัรถสามารถสื่อสารไปยัง
กลุม่เป้าหมายได้โดยตรง ด้วยตําแหน่งสื่อฯที่ติดตัง้กระจายตวัอยู่ทัว่ภายในรถ ซึ่งรับสายตาในทกุมมุมอง 
อาทิบริเวณหลงัเบาะผู้โดยสาร บริเวณทางขึน้-ทางลง บริเวณเพดานเหนือ ที่นัง่ผู้ โดยสาร และจอ LCD 

 

   

สื่อโฆษณาภายนอกแบบ 2 มิติ 3 มิติ LED Lighting Technique Half Wrap 

  

สื่อโฆษณาบริเวณหลงัเบาะที่นัง่ผู้ โดยสาร สื่อโฆษณาบนจอแอลซีดีภายในรถ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 9 

 

2) สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 

  บริษัทมีการพฒันาสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของ 
จํานวนผู้ โดยสาร โดยเล็งเห็นถึงศกัยภาพ และแนวโน้มการเติบโตที่ดีจากแผนการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่ง
ให้บริการโครงขา่ยเช่ือมโยงระหวา่งกรุงเทพฯ ชัน้ใน  กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑล อยา่งครอบคลมุ พร้อมสาํหรับการเป็น
ระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต โดยสือ่ของบริษัทประกอบไปด้วยจอแสดงข้อมลูแก่ผู้ โดยสารทัง้ภายในและนอกขบวนรถ
(Passenger Information Display-PIDs) ป้ายโฆษณาบนประตชูานชาลา (Platform Screen Door- PSD) สื่อโฆษณาจอ
ดิจิตอลภายในสถานี (Digital @ MRT) และป้ายโฆษณาบริเวณราวจบัภายในขบวนรถ (Handgrip& Hanger)  

 

   
สื่อโฆษณาจอดิจิทลัในรถไฟฟ้า MRT สื่อโฆษณาจอบริเวณชานชาลา PIDs@MRT สื่อโฆษณาบริเวณกระจกกัน้ระหวา่งชานชาลา 

  

สื่อโฆษณาดิจิทลั MRT สื่อโฆษณาบนราวจบัในขบวนรถ 

2.2.2 สื่อโฆษณาภาพน่ิงกลางแจ้ง (Static Outdoor)  

สือ่โฆษณาภาพนิ่งของบริษัทมีความหลากหลายทัง้ด้านรูปแบบและขนาด ซึ่งมีความโดดเด่นเร่ืองตําแหน่งที่
สามารถเข้าถึงได้ในทกุพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ และมีการกระจายตวัที่ครอบคลมุบริเวณสําคญัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้า บน 
ถนนสายหลกับนทางด่วนพิเศษฯและภายนอกอาคารสําคัญต่างๆ ทัง้ในย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชน โดยเน้นบริเวณที่มี
การจราจรและประชากรหนาแน่นเพื่อการมองเห็นที่เด่น  ชัดและบ่อยครัง้ อีกทัง้มีรูปแบบการนํา เสนอที่แตกต่างจากผู้
ให้บริการรายอื่น   

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการขยายสื่อครอบคลมุพืน้ที่ไปยงั จงัหวดัสําคญัอื่นๆ ทัง้การให้บริการสื่อป้ายบิลบอร์ด
ขนาดใหญ่ จํานวนทัง้หมด 128 ป้ายทัว่ประเทศ และสือ่ป้ายบิลบอร์ด แบบเครือขา่ย โดยเน้นจงัหวดัศนูย์กลางเศรษฐกิจและ
การ ท่องเที่ยวหลกัของประเทศไทยซึ่งได้เร่ิมให้บริการในจงัหวดั เชียงใหม่ จงัหวดัที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 
และจงัหวดัอดุรธานีศนูย์กลางธุรกิจของภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ ซึ่งเป็นประตสูู่อาเซียนเช่ือมต่อไปยงัประเทศลาว ในปี
2560 ทางบริษัทได้ขยายเครือข่ายไปยงัจงัหวดัสําคญั อย่างต่อเนื่อง เร่ิมจากการให้บริการสื่อที่เมืองพทัยา เมืองท่องเที่ยว
หลกัของประเทศซึง่เป็นจดุหมายการเดินทางของ นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศกวา่ 14 ล้านคนตอ่ปี 
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สื่อโฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณา Serie Pole  สื่อโฆษณา Pole Wrap 

   

สื่อโฆษณา Gateway Billboard สื่อโฆษณา Serie Poster สื่อโฆษณา Flyover 2.0 

   

Fonebooth Udon Thani City Network Pattaya City Network 

2.2.3 สื่อโฆษณาดิจทิัล (Digital)  

สือ่อโฆษณาดิจิตอลที่ออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนําเทคโนโลยีที่มีความทนัสมยัมาสร้างให้
เกิดการแสดงผลหลากหลายรูปแบบสวยงามแตกตา่งไปจากการรับรู้สือ่โฆษณาทัว่ไป พร้อมด้วยระบบควบคมุการแสดงผลที่
บริษัทคดัเลือกมาเป็นพิเศษ ทํา ให้เกิดความยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีความปลอดภยัสงู สามารถตอบสนองความต้องการใน  
การพฒันาแบรนด์สินค้าเพื่อสร้างการรับรู้และจดจําแบรนด์ สินค้าได้เป็นอย่างดีประกอบกบัการเลือกยุทธศาสตร์ของ จุด
ติดตัง้สื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายและเป็นสถานที่สําคัญ อาทิเช่น ศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ( CBD) 
ห้างสรรพสนิค้าชัน้นํา และในบริเวณพืน้ท่ีเศรษฐกิจหรือ บริเวณที่มีประชากรหนาแนน่กระจายตวัครอบคลมุไปยงั 52 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ ทําให้เกิดเครือขา่ยสือ่โฆษณาดิจิตอลท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 300 จอ 
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สื่อโฆษณา Parc Paragon & 90 Degree สื่อโฆษณา Emporium  สื่อโฆษณา Central World 

   

สื่อโฆษณาอาคาร Interchange สื่อโฆษณา Plan B TV บนทางแยกสําคญั 

ในกรุงเทพ 

สื่อโฆษณา Digital Billboard 
ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซ ี

   

แพลนบีทีวี เนชัน่วายด์ สื่อโฆษณาดิจิทลั ซีบีดี 20 สื่อโฆษณา Emquartier  
 

2.2.4 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า (In-Store / In-Mall)  

เครือข่ายสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคได้มากกว่า 8 ล้าน
คนตอ่วนั สามารถจงูใจให้เกิดการตดัสนิใจซือ้สนิค้าได้ง่ายยิ่งขึน้ จึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในหมูน่กัการตลาดที่ต้องการกระตุ้น 
ยอดขายและเน้นยํา้การจดจําแบรนด์สินค้า บริษัทได้มุ่งมัน่พฒันาสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าชัน้นําต่างๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลายและเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย ได้ครอบคลมุมากขึน้ โดยมีการให้บริการสื่อแบบครบวงจร ทัง้ภายนอก
และภายในอาคาร ตัง้แตส่ือ่โฆษณาภาพนิ่งไป จนถึงสือ่ดิจิตอลท่ีสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ (interact) กบัผู้บริโภคได้อีกทัง้ยงั
มีรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในการนําเสนอที่หลากหลาย ปัจจุบันบริษัทมีสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ณ 
ศนูย์การค้าเมกาบางนาสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนเอ็ม โพเร่ียมเอ็มควอเทียร์และศนูย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป  
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สื่อโฆษณาบริเวณศนูย์การค้าเมก้า บางนา สื่อโฆษณา Digital Siam Interactive สื่อโฆษณา District Em In-Mall 

   

Siam Paragon Digital Network Siam Paragon Digital Mirror District Em In-mall 

 

สื่อโฆษณา Interactive Stairs 

2.2.5 สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media) 

สือ่โฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นสือ่ที่สามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์และโปรโมชัน่เพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภค
เกิด การตดัสนิใจซือ้สนิค้าที่ง่ายขึน้ โดยผลสาํรวจของ Arbitron  แสดงให้เห็นวา่ 54% ของผู้บริโภคตดัสนิใจซือ้สนิค้าหลงัจาก
ที่ได้เห็นโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ปัจจุบนับริษัทมีสื่อโฆษณาภายในบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็น
จํานวน 269 จอ ทัว่ประเทศ โดยวางจุดติดตัง้บริเวณ ทางเข้าห้าง บริเวณฮอลเวย์ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ บริเวณจุด
เซ็นเซอร์ทางเข้า-ออกซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

 

 

 

 

 
ฟร้อนท์ แอลอีดี ในห้างโมเดร์ินเทรดบิ๊กซี จอดจิิทลับริเวณฮอลล์เวย์ ในห้างโมเดร์ินเทรดบิ๊กซี จอดจิิทลัเซน็เซอร์มาตคิในห้างซี 
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2.2.6 สื่อโฆษณาภายในสนามบนิ (Airport Media)  

 จํานวนผู้ใช้สนามบินมีการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุปีโดยในปี 2560 มีผู้ โดยสารเพิ่มขึน้กว่า 10% จากปี
ที่ผา่นมา สาเหตหุลกัมาจากสายการบินต้นทนุตํ่าที่มีการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศและราคาค่าโดยสารที่
ถกูลง จึงทําให้ผู้บริโภคสว่นใหญ่เลอืกที่จะใช้บริการสายการบินแทนบริการรถโดยสาร สาธารณะประเภทอื่นๆ  โดย
ปัจจบุนัมีผู้ใช้บริการสายการบิน ภายในและระหวา่งประเทศมากกวา่ 130  ล้านคนตอ่ปีแบ่ง เป็นผู้ โดยสารสญัชาติ
ไทย 75% และผู้โดยสารตา่งประเทศ 25% ซึง่โดยเฉลีย่แล้วจะใช้เวลาอยู่ในสนามบินประมาณ 2 - 3 ชัว่โมงต่อการ
เดินทางหนึ่งครัง้ จากการเล็งเห็นถึง ศกัยภาพของสื่อโฆษณาภายในสนามบิน บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาธุรกิจสื่อ
ประเภทนี ้ทั่วประเทศจํานวนทัง้หมด 31 สนามบินเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาภาพนิ่ง และ สื่อโฆษณาดิจิตอล 
ครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้ใช้บริการสนามบินทกุกลุม่ 

  
  

Air Traveler 2.0 สื่อโฆษณาในสนามบินดอนเมือง 

  

สื่อโฆษณาดิจิทลั ดอนเมืองดิจิทลัเน็ตเวิร์ค สื่อโฆษณาภาพน่ิงในสนามบิน 

 

2.2.7 สื่อโฆษณาออนไลน์ 

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทสําคญัในชีวิตประจํา 
วนัมากขึน้ ทําให้การรับรู้สื่อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตาม ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อ
ประเภทออนไลน์ดงักลา่ว บริษัทจึงได้นําศกัยภาพ และจุดแข็งในการให้บริการรถประจํา ทางสาธารณะมาติดตัง้อปุกรณ์
สญัญาณไวไฟ จํานวนทัง้สิน้  550 คนั และยงัต่อยอดพฒันาเวปไซต์และแอพพลิเคชัน่ “City Glide” เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ให้กบัผู้ ใช้รถประจําทางสาธารณะกว่า 3 ล้านคนในกรุงเทพมหานครได้ทราบเวลาที่รถประจําทางจะเดินทางมาถึงป้ายรถ
ประจําทาง ทําให้ประหยดัเวลา และวางแผนการเดินทางได้อย่างดียิ่งขึน้ ซึ่งจะสง่เสริมต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
โดยรวม 
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้บริการสือ่โฆษณาผา่นตู้บญุเติมตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือที่มีจํานวนมากกวา่ 100,000 ตู้
และตู้   Vending Machine ของบญุเติมซึง่มีจํานวนกวา่ 1,100 ตู้  และกระจายตวัอยูท่ัว่ประเทศ ซึง่จะช่วยให้ผู้ผลติสนิค้าและ
บริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภค ณ จุดขาย ทัง้ยงัสามารถเก็บข้อมลูผู้บริโภคเพื่อใช้นําไปต่อยอด ในการพฒันาแบรนด์สินค้า
ตอ่ไปได้อีกด้วย 

2.2.8 สปอร์ตมาร์เกต็ติง้ (Sports Marketing) 

บริษัทเป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการในการบริหารสทิธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ 
บริษัท ไทยลีก จํากดั ด้วยประสบการณ์ในการบริหารสื่อที่หลากหลายของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงฐานลกูค้าที่
ครอบคลมุสนิค้าที่มีความหลากหลายทกุระดบั ทําให้เกิดการพฒันาธุรกิจและต่อยอดรายได้ในฐานะตวัแทนฯ โดยเสนอสื่อ
สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ให้เหมาะสมกบัแบรนด์สินค้า สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าแก่ผู้บริโภคกลุม่ใหม่ๆในวงกว้างได้เป็น
อยา่งดีเนื่องจากฟตุบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุม่คนทกุช่วงอายุ 

2.3  กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

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

1) สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) 
 สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ  

สาํหรับสือ่ประเภทสติกเกอร์รอบตวัรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ บริษัทปฏิบตัิตามประกาศกรมการ
ขนสง่ทางบกโดยเคร่งครัด อาทิ หลกัเกณฑ์เก่ียวกับแบบ ขนาด ชนิดของวสัดทุี่ใช้ และตําแหน่งที่จะติด
โฆษณา ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติให้แสงลอดผ่านได้เพื่อให้เกิดทัศนียภาพในการมองเห็นจากภายในสู่
ภายนอกของผู้โดยสาร นอกจากนีโ้ฆษณาที่ตวัถงัรถต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด เช่น มีความกว้างยาวที่ไม่
เกินกวา่ด้านข้างหรือด้านกว้างของตวัรถ และไมข่ดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรือขดัตอ่นโยบายของรัฐ เป็นต้น 

  
  

 

  

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายบนรถประจําทาง บริการติดตามและค้นหาสายรถเมล์ 
ซิตีไ้กลด์ 

สื่อโฆษณาดิจิทลับนตู้Vending Machine 
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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 เสาตอม่อทางพิเศษ 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 การรับรองโดยวิศวกรโยธา 
มาตรฐานการติดตัง้ การเดินระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีวิศวกรจากสาํนกัจราจร
และขนสง่ เป็นผู้ควบคมุงานติดตัง้ร่วมกบับริษัททกุครัง้ นอกจากนี ้สาํหรับสือ่ประเภท Fonebooth ที่
บริษัทรับสิทธิจาก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) (TOT) ซึ่งในการใช้พืน้ที่บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบในการติดตัง้และมาตรฐานความปลอดภยัในการติดตัง้ตามที่ TOT ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
จากกรุงเทพมหานคร 

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สื่อโฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้ 
สาํหรับสือ่โฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตกรุงเทพมหานคร  เช่น สือ่โฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม ่บริษัท
ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาด รวมถึงต้องมีการดําเนินการแบ่งพืน้ที่โฆษณาเพื่อ
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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 ศูนย์การคา้
เมกาบางนา, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิล์ด,เซ็นทรัลพระราม 9, สยามเซ็นเตอร์, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทีย  
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 

2.4  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.4.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปัจจุบันสื่อโฆษณาของบริษัทมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ในทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่สําคัญทัง้รถโดยสารประจําทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า พืน้ที่กลางแจ้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของ
กรุงเทพฯ รวมถึงศนูย์การค้าชัน้นํา สนามบินและสถานท่ีพกัผ่อน ตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม 52 จงัหวดัทัว่ประเทศ ทําให้สื่อ
โฆษณาของบริษัทเข้าถึงกลุม่คนท่ีหลากหลายทัง้ในแง่อาย ุรายได้ และรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนั และสามารถตอบโจทย์ 
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เจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

นอกจากนี ้สือ่โฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทกุรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคตัง้แต่เช้าจรดเย็น 
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ เช่น  เมื่อผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า 
ระหว่างการเดินทางไปทํางานหรือไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็จะต้องพบเจอสื่อต่างๆของบริษัท เช่น สื่อบนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
สื่อป้ายโฆษณา Metro Poster สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาบนทางด่วน  และสื่อโฆษณา
ประเภท Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ทํางานหรือห้างสรรพสนิค้าก็จะสามารถรับชมสือ่โฆษณาของบริษัทตามอาคาร
หรือสถานที่สําคญัต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยามพารากอน เครือข่ายจอดิจิทลัสยาม เมกาบางนา และจอ
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 ทัง้นีเ้พื่อให้บริการสือ่โฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทเน้น
การนําเสนอแพคเกจ เครือข่ายสื่อโฆษณาจากการคดัสรรจากสื่อโฆษณาทัง้หมด และนํามา
ผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ ครอบคลมุผู้ชมได้อย่างทัว่ถึง และมีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินโฆษณาของ
ลกูค้า  

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาที่ครอบคลมุฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมาก
ที่สดุใน พืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสร้างความคุ้มคา่ตอ่ลกูค้าในการใช้บริการของบริษัท   

บริษัทให้ความสาํคญัในการสรรหาพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ซึ่ง
ผ่านสายตาผู้บริโภคจํานวนมาก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจและโดดเด่น
มากที่สดุ เพื่อคุ้มคา่ตอ่การลงทนุของเจ้าของสนิค้าและบริการ  

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
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ระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต สาํหรับสือ่โฆษณาในสนามบิน บริษัทเลือกพืน้ที่สื่อในบริเวณ
ที่เป็นจุดพกัรอของผู้ โดยสาร อาทิ ในบริเวณประตูก่อนขึน้อากาศยาน จุดรอรับกระเป๋า  และ
บริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

1.3) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในการนําเสนอสื่อโฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นําของอตุสาหกรรม 

บริษัทให้ความสาํคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการพฒันาและนําเสนอเพื่อให้บริการสือ่
โฆษณาที่นา่สนใจ และ สง่เสริมภาพลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นําของอตุสาหกรรม โดยมีการ
ผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ลํา้สมยั เพื่อสร้างสรรค์สือ่โฆษณาใหม่เพื่อนําเสนอให้
ลกูค้าได้เลอืกสรร โดยเน้นตอบสนองความต้องการ ด้านการวางแผนกลยทุธ์และการตลาดของ
เจ้าของสนิค้าและบริการ เช่น การนําเสนอสือ่โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ
ประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่จดจําของผู้ รับชม การ
ออกแบบสื่อโฆษณาให้เข้ากับป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้ทางด่วนเพื่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ควบคูก่บัการดงึดดูความสนใจให้กบัสือ่โฆษณาในช่วงระหวา่งรอการจ่ายเงิน
คา่ผา่นทางดว่น การนําเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสบีนสือ่โฆษณาภาพนิ่งเพื่อสร้างความโดด
เดน่และเน้นจดุขายของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนรถประจําทางเพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ  เป็นต้น โดยแนวคิดและแนว
ปฏิบตัิเหล่านี ้เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งของบริษัทในการทําสญัญา
เช่าพืน้ท่ีใหมแ่ละขยายอายสุญัญาเช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นอยา่งมาก  

2) ให้ความสาํคญักบับริการแบบครบวงจร (Total Solution)  
บริษัทให้ความสาํคญักบัการให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรตัง้แต่ให้คําปรึกษาในการวางแผน การตลาด 

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

บริษัทมีเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่
ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีศักยภาพและ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ ความชํานาญ 
และตราสนิค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นท่ียอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลกูค้าของบริษัทในอนาคต เช่น การขยาย
ธุรกิจสือ่โฆษณานอกที่อยูอ่าศยัสูท่ัว่ประเทศ และ ขยายการดําเนินธุรกิจสูป่ระเทศอื่นในภมูิภาคอาเซียน ในอนาคต หรือ การ
ตอ่ยอดและพฒันาความสามารถในการให้บริการสือ่อินเทอร์เน็ต 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 

บริษัทเอเจนซี่จะทําหน้าที่ในการวางแผนกลยทุธ์การใช้สือ่ในรูปแบบตา่งๆ ให้กบัเจ้าของสินค้าและบริการ
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมี
งบประมาณด้านการตลาดจํานวนมาก เอเจนซี่จึงมีส่วนสําคญัในการกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา และการเลือกใช้สื่อ
โฆษณาให้กบั บริษัทเจ้าของสนิค้าและบริการนัน้ๆ โดยทําหน้าที่เป็นตวัแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อกบับริษัท
เป็นผู้ผลิต และติดตัง้สื่อโฆษณา เอเจนซี่สว่นใหญ่จะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลมุและ
เข้าถึงฐานผู้บริโภคจํานวนมาก รวมถึงการมีนวตักรรมการนําเสนอสนิค้าและบริการที่โดดเด่นและดึงดดูกลุม่เป้าหมายอย่าง
มี ประสทิธิภาพ โดยในปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีรายได้จากลกูค้ากลุม่บริษัทเอเจนซี่เป็นสดัสว่นร้อยละ  54.9 ของรายได้จากการ
ให้บริการของบริษัท 

2)  กลุม่ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการ 
กลุ่มลกูค้าประเภทนีส้่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) บริษัทเอกชน 

รวมถึงองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจทัว่ไป ซึง่เป็นเจ้าของสนิค้าหรือบริการโดยตรง และต้องการติดตอ่กบับริษัทโดยไมผ่า่น 
เอเจนซี่ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อโฆษณา ผลิตและติดตัง้สื่อโฆษณา โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วจะมองหาบริษัทที่
สามารถให้บริการสือ่โฆษณาที่หลากหลาย และครบวงจร ตัง้แตใ่ห้คําปรึกษาในการวางแผนการตลาด การคิดเนือ้หา และนํา 
เสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการจดัหาผู้ผลิต
ชิน้งานโฆษณา (MediaProduction) โดยในปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีรายได้จากลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าและบริการ เป็นสดัสว่น
ร้อยละ 45.1 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท 

บริษัทมีสดัสว่นยอดขายจากลกูค้าที่เป็นเอเจนซี่รายใหญ่ 10 รายแรก ของปี 2558 2559 และ 2560 คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 59.7  56.6 และ 62.7 ของรายได้รวมตามลาํดบั และมีสดัสว่นยอดขายจากลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและ
บริการรายใหญ่ 10 รายแรก ของปี 2558  2559 และ 2560 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.8  18.3  และ 20.0 ของรายได้รวม
ตามลาํดบั 
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สดัสว่นลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทระหว่างปี 2558 - 2560 สามารถสรุป
ได้ดงันี ้
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สดัส่วนรายได้ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวม 
(ร้อยละ)  

62.9 67.3 68.7 

 

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 ผู้ผลติสนิค้าสามารถลดงบประมาณในการโฆษณาลงได้ง่ายที่สดุเมื่อเทียบกบั การลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น 
การลดจํานวนพนกังาน เป็นต้น  

 ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2559-2560 (ล้านบาท) 
 

 
แหลง่ข้อมลู : บริษัท เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 

อตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในประเทศไทยในปี 2560 มีมลูค่าตลาดรวมทกุสื่อประมาณ 101,446 ล้านบาท โดย
สื่อที่ผู้ โฆษณาให้ความสนใจและเลือกใช้มากที่สดุ คือสื่อโทรทศัน์ เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาพืน้ฐานสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ทัว่ไป สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกประเภท ในปี 2560 มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่านสื่อโทรทศัน์เท่ากับ 65,786 ล้านบาท คิดเป็น
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สดัส่วนร้อยละ 64.8 ของมูลค่าการใช้จ่ายรวมทุกสื่อโฆษณาในปี 2560  รองลงมาคือสื่อโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ มีมูลค่า
เทา่กบั 9,647 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.5 ของมลูคา่การใช้จ่ายรวมทกุสือ่โฆษณาในปี 2560 สาํหรับสื่อโฆษณาของ
บริษัทนัน้จดัอยู่ในประเภทสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อโฆษณาในระบบ
ขนสง่มวลชน (Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) โดยมี
มลูคา่การใช้จ่ายรวมเทา่กบั 12,215 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 13.0 ของมลูคา่การใช้จ่ายรวมทกุสือ่โฆษณาในปี 2560 

แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย 

ในการสือ่สารของนกัการตลาดเพื่อนําขา่วสารท่ีต้องการไปยงัผู้บริโภคนัน้ จะต้องมีการวางแผนเพื่อเลอืกใช้สือ่
ประเภทตา่ง ๆ เพื่อที่จะสามารถสือ่สารไปยงัผู้บริโภคได้รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย ให้ได้รับผลตอบรับ
ที่สงูสดุ ฉะนัน้ การพิจารณาลกัษณะของสื่อโฆษณาแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายจึงมีความสําคญั
อยา่งมาก โดยที่ผ่านมาในอดีตสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่ผู้ โฆษณาให้ความสนใจและเลือกใช้มากที่สดุ  โดยเป็นสื่อพืน้ฐานที่เป็น
ช่องทางหลกัที่ผู้ผลติสนิค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สาํหรับสือ่โฆษณาประเภทอื่นจะใช้เพื่อตอกยํา้การรับรู้เพิ่มเติม
จากสือ่โทรทศัน์ หรือใช้เพื่อการเจาะกลุม่ผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ โดยในอนาคตคาดว่าสื่อโทรทศัน์จะยงัคงเป็นสื่อที่ได้รับความ
สนใจและเลือกใช้ แต่อตัราการเพิ่มขึน้ของราคาสื่อโฆษณาในปัจจุบันทําให้ผู้วางแผนโฆษณาจําเป็นต้องมีความรอบคอบ
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 สาม ารถครอบคลมุและเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้ทัง้กลุม่เฉพาะเจาะจงและกลุม่ลกูค้าฐานกว้าง (Mass Market) เพิ่มมากขึน้ 

จากแผนภาพ ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2559-2560 จะพบว่าสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยูอ่าศยัที่มีจํานวนค่าใช้จ่ายสงูที่สดุในปี 2560 ได้แก่สื่อสื่อโฆษณากลางแจ้ง เท่ากบั 6,391 ล้านบาท รองลงมา
คือ สือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน และสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 5,878 ล้านบาท และ 946 
ล้านบาท ตามลาํดบั 

จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุง่เลอืกซือ้สือ่โฆษณาที่มีความคุ้มคา่ กลา่วคือ ต้องเป็นสือ่โฆษณาที่สามารถ
เข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัสนิค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด 
และสอดแทรกโฆษณาไปกบัการใช้ชีวิตประจําวนัของลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้อยา่งกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ
ผู้ คนในสังคมควบคู่กันไป ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทัง้วันทํางานและวันหยุด นิยมจับจ่ายใช้สอยที่
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ มีความจําเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่ องจาก
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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 2560 ดงันี ้

บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 4,049.8 

บริษัท แพลน บี มีเดีย (มหาชน) 3,016.4 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากดั 1,379.4 

 บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากดั (มหาชน) 965.1 

บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จํากดั (มหาชน) 387.2 

     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
กลุ่มเป้าหมาย เช่น  สื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย     
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รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าบีทีเอส การเดินทางบนทางเท้า การ
เดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นตวั หรือแม้กระทัง่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภาพนิ่ง (Static) และ
ดิจิทลั (Digital)  ที่เป็นจดุเดน่ตอ่สายตาผู้คนระหวา่งการเดินทาง หรือสือ่ที่จะเห็นได้ระหวา่งการพกัผ่อน
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 เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมทุกขัน้ตอนไม่ให้ผิดพลาดรวมทัง้ควบคุมงบประมาณ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสื่อโฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่
บริษัทกําหนด 

 

 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 24 

 

2.5.2 การผลิตงานโฆษณา 
การผลติงานโฆษณาของสือ่แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี ้
1) สือ่ภาพน่ิง  

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 
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4) การบริการหลงัการขายของตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสําคญัเพื่อให้
บริษัทมัน่ใจในคณุภาพของจอภาพและอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานคณุภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น
การสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าและเอเจนซี่วา่คณุภาพอปุกรณ์ที่บริษัทเลอืกใช้มีคณุภาพท่ีดีที่สดุ  

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างตวัแทนจําหน่ายและผู้ผลิตเป็นผู้ รับเหมาออกแบบ จดัหาอปุกรณ์ติดตัง้และจดัหา
ซอฟต์แวร์ควบคมุจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตามเง่ือนไขความต้องการที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะทําการ
ตรวจสอบอยา่งละเอียดในการรับมอบงานในแตล่ะขัน้ตอน 

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 
ในการให้บริการลูกค้าทุกครัง้ นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อเป็นหลกัฐานว่าได้

ให้บริการตามที่ตกลงกนัแล้ว บริษัทยงัมีการทํารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและสง่ไปให้
ลกูค้าทกุครัง้ เพื่อเป็นการยืนยนัว่าบริษัทได้ขึน้สื่อโฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลาในรูปแบบที่ได้ตกลงกนัไว้โดยบริษัทจะจัด 
สง่รายงานสรุปดงักล่าวให้กับลกูค้าภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 สปัดาห์นบัจากที่บริษัทขึน้สื่อโฆษณาเรียบร้อย ทัง้นี  ้
ลกูค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นกลุม่บริษัทเอเจนซี่ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบับริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุม่บริษัทเอเจนซี่ จะทํา 
หน้าที่เป็นตวักลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ ซึ่งมีบทบาทที่สําคญัในการช่วยดูแลให้ลกูค้าของตนที่เป็น
เจ้าของสินค้าและบริการทราบว่าบริษัทได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว นอกจากนีส้ําหรับลกูค้าที่เป็น
เจ้าของสนิค้าและบริการ (Direct Clients) บริษัทจะมีการสื่อสารกบัลกูค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความเห็นของลกูค้า
เพื่อให้มัน่ใจวา่ลกูค้าพงึพอใจในสือ่โฆษณาของบริษัททําให้ลกูค้ากลบัมาซือ้สือ่โฆษณากบับริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

ปกติการที่ลูกค้าของบริษัทสัง่ซือ้สื่อและบริการของบริษัทจะเป็นการสัง่ซือ้สื่อโฆษณาเป็นครัง้ๆและเป็น
ระยะเวลา สัน้ๆ โดยมีระยะเวลาในการลงสือ่โฆษณาประมาณ  7-30 วนั ในสว่นการเก็บเงินคา่บริการกบัลกูค้าของบริษัทนัน้ 
บริษัท มีนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท (Credit Term) ระหว่าง 30-90 วนั แต่หากเป็นกลุม่เจ้าของสินค้าและ
บริการ บริษัทจะให้สินเช่ือในระยะเวลาที่สัน้กว่า คือ 30-60 วนั หรือรับชํา ระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็นลกูค้า
รายใหม ่ท่ีไมเ่คยเป็นลกูค้ากบับริษัทมาก่อน 
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3.      ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพืน้ที่ หรือสัญญากับพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

  สําหรับธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั พืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณานบัเป็นปัจจัยสําคญัที่สดุปัจจัยหนึ่งในการทํา 
ธุรกิจ เนื่องจากบริษัทจะต้องพิจารณาเลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาในทําเลดีเหมาะสมมีผู้ เดินทางและสญัจรผ่านเป็นจํานวน
มากซึง่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเห็นสื่อโฆษณาของทางบริษัท และจะสง่ผลต่อมลูค่าของสื่อโฆษณาของบริษัท บริษัทจึง
ต้องสรรหาพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณาที่มีคณุภาพสงูทัง้จากสญัญาเช่าพืน้ที่จากเอกชน สมัปทานต่างๆ หรือสญัญาการเช่าพืน้ที่
จากภาครัฐ 

  นอกจากพืน้ท่ีสือ่โฆษณา ที่กลา่วในข้างต้นแล้ว ยงัมีสือ่โฆษณาที่มาจากสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจในการ
เป็น ตวัแทนจดัจํา หน่ายสื่อโฆษณากบับริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่หาลกูค้าและได้รับสว่นแบ่งรายได้จากการขาย
โฆษณา เป็นคา่ตอบแทนโดยในปี 2559 และ 2560 คู่สญัญาที่สร้างรายได้ให้กบับริษัทสงูสดุคือบริษัท ฮลัโลบางกอกแอลอีดี
จํากัด ("ฮลัโลบางกอก") ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ18.8 และ18.1 ของรายได้รวมทัง้หมด ตามลําดบั 
สญัญาดงักลา่วมีระยะเวลา 3 ปีโดยที่ฮลัโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรกในการพิจารณาต่อสญัญาเพิ่มเติมได้อีก3ปี
สง่ผลให้ระยะเวลาของสญัญายาวนานไปจนถึงกลางปี 2564  

  ตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าหรือสมัปทานตา่งๆ บริษัทจะต้องปฎิบตัิตามภาระผกูพนัเง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญา
หรือ สมัปทานเหลา่นัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่สามารถต่ออายุสญัญากับคู่สญัญาทางธุรกิจรายใดรายหนึ่งจากการ
ปฎิบตัิไม ่ตรงตามหน้าที่ เง่ือนไข หรือภาระผกูพนัตามที่สญัญาดงักลา่วกําหนด หรือความเสีย่งในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิ
มีสทิธิบอกเลกิสญัญาหากการให้เช่า/ให้สทิธิมีผลกระทบต่อการดําเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธินอกจากนี ้
อาจเกิดจากการบอกเลิกสญัญาเนื่องจากหากผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิโดยต้องมีการแจ้ง
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบที่โดยตรงต่อรายได้ของบริษัท , ต้นทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปกับการ
ติดตัง้สือ่นัน้ ๆ แล้วรวมถึงต้นทนุการรือ้ถอนสือ่โฆษณาที่จะเกิดขึน้ก่อนเวลาอนัควร และในท่ีสดุ สิง่เหลา่นีก็้จะมีผลตอ่การเงิน
ของบริษัทอีกด้วย 

  อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาบริษัทไมเ่คยกระทําการใดๆที่เป็นการผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใดในสว่นที่
เป็นสาระสาํคญัที่ระบไุว้ในสญัญาจนเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัท อีกทัง้บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
มี ประสบการณ์การทํา งานในอตุสาหกรรมด้านสือ่โฆษณามาเป็นเวลานาน จึงมัน่ใจได้วา่สญัญาต่างๆ ที่ทํากบัคู่สญัญาได้มี
การ พิจารณาและไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไขได้อย่างครบถ้วน 
ซึง่ ถือเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ดงัที่กลา่วมาข้างต้น  

  ทัง้นีจ้ากการที่ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่มีหลากหลายของประเภทสื่อ
โฆษณาสงูที่สดุและยงัครอบคลมุพืน้ท่ีในกรุงเทพฯและอีกกวา่ 52 จงัหวดัทัว่ประเทศซึง่อยูภ่ายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ี หรือสญัญา
สมัปทาน มากกว่า 100 ฉบบั โดยที่ไม่มีสญัญาใดสญัญาหนึ่งสร้างรายได้ให้กบับริษัท เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม ดงันัน้
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาใดๆ ไมม่ีผลตอ่รายได้สว่นใหญ่ของบริษัท  

  อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญคือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพืน้ที่อาทิเจ้าของ
สมัปทาน ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า หรือเจ้าของอาคาร ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทนําสื่อไปลงที่พืน้ที่ต่างๆเท่านัน้ แต่บริษัท ยงั
สร้าง มลูคา่เพิ่มให้กบัเจ้าของพืน้ที่ โดยได้ร่วมพฒันาสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการนํา เสนอนวตักรรมการออกแบบที่ทนัสมยั
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รวมไปถึงการนําเสนอสือ่โฆษณาที่นา่สนใจ จึงทําให้เง่ือนไขในสญัญาสว่นใหญ่จะให้สิทธิการต่อสญัญาของบริษัทเป็นอนัดบั
แรก (First Right) บริษัทจึงสามารถตอ่สญัญาที่สาํคญัทกุสญัญามาได้โดยตลอด พร้อมทัง้ยงัสามารถขยายอายสุญัญาได้อีก
ด้วยซึ่งเป็น ข้อพิสจูน์ให้เห็นว่า บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากคู่สญัญาทางธุรกิจเสมอมา เช่น ในปี  2556 ทางบริษัท ได้ต่อ
สญัญากบั ขสมก. ไปถึงปี 2570 และ ได้ต่อสญัญาป้ายโฆษณา Gateway Billboard กบั การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไป
ถึงปี 2562, ในปี 2558 ได้ตอ่สญัญาสือ่โฆษณาดิจิตอลในบริเวณทา่อากาศยานสวุรรณภมูิไปถึงปี 2564 และในปี 2559 ได้ตอ่
สญัญาสือ่โฆษณาบนตู้โทรศพัท์สาธารณะของ บมจ. ทีโอทีไปถึงปี 2562 เป็นต้น 

3.2 ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

  ด้วยกลยทุธ์การขยายสือ่โฆษณาอยา่งตอ่เนื่อง และการสร้างเครือขา่ยสือ่โฆษณาที่มีความมัน่คงเพื่อให้บริการ
แก่ลกูค้าในระยะยาว บริษัทมีความจําเป็นในการทําสญัญาเช่า/รับสิทธิดําเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพืน้ที่สื่อโฆษณาใน
ระยะยาวเพื่อป้องกนัการเข้ามาในตลาดของคูแ่ขง่ขนั จึงสง่ผลให้มีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่า/รับสิทธิ
ดําเนินงาน ซึง่บริษัทต้องทยอยรับรู้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วตลอดอายขุองสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่รายได้จากการขายสื่อโฆษณาลด
ตํ่าลงอย่างมีนยัสําคญั จึงอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริ ษัทได้ โดย ณ วนัที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานทัง้สิน้จํานวน 5,944.9 ล้านบาท ซึ่ง
ภาระผกูพนัหลกัของบริษัท ได้แก่ สญัญาเช่าดําเนินงานสื่อโฆษณาบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสารประจําทางปรับ
อากาศ ที่บริษัททําสญัญาระยะยาวกบั ขสมก. จํานวน 1,770.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  29.8 ของภาระผูกพนัภายใต้
สญัญาเช่าดําเนินงานของบริษัท โดยสญัญาดงักลา่วจะสิน้สดุในกลางปี  2570  ซึง่หากรายได้จากสื่อโฆษณาบนรถโดยสารปรับ
อากาศลดลงอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ 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 
  สือ่โฆษณาประเภทดิจิตอล ถือเป็นสื่อหลกัประเภทหนี่งของทางบริษัท ซึ่งมีการลงทนุตัง้แต่ปี 2556 ทัง้ในกรุงเทพ 
และต่างจงัหวดัเป็นจํานวนมาก โดยบริษัทมีรายได้จากสื่อประเภทนีส้ํา หรับปี 2560 เป็นจํานวน 1,285.0 ล้านบาท หรือคิด เป็น
43.1% ดงันัน้หากสื่อได้รับผลกระทบในด้านใดก็ตามจนเป็นสาเหตใุห้รายได้ของสื่อโฆษณาดิจิตอลลดลงอย่างมีนยัสําคญั อาจ
สง่ผลตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม และกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัทได 
  อยา่งไรก็ดี ตัง้แตเ่ร่ิมให้บริการสือ่โฆษณาดิจิทลัในปี 2556 สื่อโฆษณาดิจิทลัก็ได้รับความนิยมที่สงูขึน้เร่ือยๆ โดย
มีอตัรา Utilization Rate อยู่ในระดบัที่สงูกว่าค่าเฉลียของสื่อโฆษณารวมของบริษัท นอกจากนี ้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตวั สื่อ
โฆษณาดิจิทลัก็ยงัได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ตํ่า สามารถช่วยให้นกัการ
ตลาดประหยดังบประมาณ นอกจากนีส้ื่อโฆษณาดิจิทลัยงัเป็นสื่อที่มีรูปแบบทนัสมยัและสามารถปรับเปลี่ยนข้อความทางการ
ตลาดที่นําเสนออย่างรวดเร็วทนัท่วงทีจึงเหมาะสมกบักลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ และเป็นที่นิยมสําหรับนกัการตลาดใน
ปัจจบุนั  
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3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รายใหญ่  

  ช่องทางการขายสื่อโฆษณาเป็นอีกหนึ่งปัจจยัหลกัที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ทัง้นีช้่องทาง
การขายสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลกัๆ ได้แก่ เอเจนซี่โฆษณาและการขายตรงกบัเจ้าของสินค้าและบริการ โดยสดัสว่น 
รายได้จากกลุม่เอเจนซี่และเจ้าของสนิค้าและบริการ คิดเป็น 54.9% และ 45.1% ของรายได้จากการให้บริการทัง้หมดในปี 2560  
  ในธุรกิจสื่อโฆษณา เอเจนซี่โฆษณาทําหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่างผู้ ให้บริการโฆษณาและเจ้าของสินค้าและ
บริการ หน้าที่หลกัของเอเจนซี่คือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดรวมไปถึงกําหนดแผนการใช้งบโฆษณา และตดัสินใจเลือกใช้
สือ่โฆษณาประเภทตา่งๆให้กบัเจ้าของสนิค้าและบริการ ทัง้นีเ้อเจนซี่จะไม่ทําสญัญาระยะยาวกบับริษัทผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาแต ่
จะพิจารณาแผนการใช้สือ่โฆษณาตามแผนการตลาดและการโฆษณาของเจ้าของสนิค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะ สม
ถึงแม้วา่ จะไมม่ีเอเจนซี่รายใดที่มีสดัสว่นรายได้เกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้รวมทัง้หมดแต่รายได้จากเอเจนซี่ 10 ราย แรก ในปี
2560 มีมลูคา่เป็น 62.7 % ของรายได้  
  จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สญัญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตวัแทนจัดจําหน่ายสื่อโฆษณากับ
บริษัทเอกชนต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สําคญัในการเพิ่มช่องทางการขายสื่อและเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัท นอกจากนัน้เอเจนซี่ยงัมี
อิทธิพลตอ่ยอดรายได้ในกรณีที่เอเจนซี่ไมม่ีการแนะนําสือ่ของบริษัทให้กบัเจ้าของสนิค้าและบริการ 
  การดําเนินงานตามกลยทุธ์ของบริษัท ซึง่มีการให้บริการสือ่โฆษณาอยา่งครบวงจรและครอบคลมุพืน้ที่โฆษณาทัว่ 
ประเทศ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนีก้ล่าวคือ เมื่อสื่อโฆษณาของทางบริษัทสามารถเข้าไปถึง 
กลุม่เป้าหมายที่หลากหลายด้วยจดุแข็งจากทําเลที่ครอบคลมุและความหลายหลายของประเภทสือ่ อีกทัง้ยงัมีนวตักรรมใหม่ ๆ ใน
การนําเสนอให้สือ่เป็นที่นา่สนใจ เอเจนซี่และเจ้าของสนิค้าและบริการก็มีความเช่ือมัน่ในการทําธุรกิจร่วมกบัทางบริษัท 
  นอกจากนีท้างบริษัทยงัมีการบริหารความสมัพนัธ์อนัดีกบัเอเจนซี่ โดยการร่วมมือกนัพฒันาสือ่โฆษณากบัเอเจนซี่ 
ตา่งๆเพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาดและสามารถพฒันาสือ่โฆษณาที่ตรงกบัความต้องการของ 
เอเจนซี่ได้อีกทัง้บริษัท มีฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ที่ทําหน้าที่ดแูลลกูค้ารวมถึงมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
อนัเป็นการสร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้อีกทางหนึง่ 

3.5 ความเสี่ยงจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจสื่อโฆษณากล่าวคือในภาวะเศรษฐกิจฟืน้ตัว
บริษัท ตา่ง ๆ จะมีการจดัสรรงบประมาณสาํหรับสือ่โฆษณาที่มีทิศทางที่เพิ่มสงูขึน้ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในทางตรงข้ามใน 
กรณีภาวะเศรษฐกิจหดหรือชะลอตวั หรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค บริษัทต่าง ๆ 
ก็อาจมีการปรับลดงบประมาณสาํหรับสือ่โฆษณา เนื่องด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีทิศทางที่ลดลงเช่นกนั 

  อยา่งไรก็ดีในปัจจบุนั เนื่องจากสภาวะการแขง่ขนัที่สงูขึน้ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใด การใช้จ่ายเงินในบริษัทต่าง ๆ จึง 
ต้องมัน่ใจวา่เป็นการใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพ กลา่วคือการใช้จ่ายเงินในสว่นของโฆษณานัน้ จะต้องมีการเลือกประเภทสื่อโฆษณา
ที่มีประสิทธิภาพสงู ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชดัเจน และทัง้ยงัเป็นสื่อที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค รวมทัง้ยงัเป็นสื่อโฆษณาที่มี
ต้นทนุอยูใ่นระดบัตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ แต่สามารถสง่ผลต่อการรับรู้ของผู้ชมได้สงู จาก การศึกษาของ 
Outdoor Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสื่อภายนอกที่  อยู่อาศยัใน
ประเทศอเมริกา ประเทศแถบยโุรป และประเทศออสเตรเลีย พบว่าสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัมีผลตอบแทน ต่อการลงทุน 
(ROI) ที่คุ้มคา่มากกวา่เมื่อเทียบกบัสือ่สิง่พิมพ์และสือ่โทรทศัน์ดงัเห็นได้จากในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัใน ช่วงปี 2558-2559 
ลกูค้าเจ้าของสินค้าและบริการยงัคงใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัในการประชาสมัพนัธ์สินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยถึงแม้
คา่ใช้จ่ายการโฆษณาโดยรวมจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัยงัสามารถเติบโต ได้อย่างต่อเนื่อง 
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อยา่งไรก็ดีบริษัทไมส่ามารถรับรองได้วา่ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั 
หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัยงัคงดําเนินตอ่ไปหรือมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ในอนาคต 

3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร 
  ธุรกิจให้บริการสือ่โฆษณาของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการซึ่งต้องอาศยับคุลากรในการดําเนินงานในจํานวนมาก ไม ่
ว่าจะเป็น บคุลากร ผู้สร้างสรรค์ผลงาน บุคลากร ที่ต้องนําเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่ เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ รวมไปถึง
บคุลากรทางเทคนิค ที่ต้องทําการดแูล บํารุงรักษาและซอ่มแซมสือ่ตา่งๆได้อย่างทนัท่วงทีกลุม่คนเหลา่นีร้วมทัง้คณะผู้บริหารของ
บริษัท จึงถือเป็นทรัพยากรสําคญั ในการดําเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างสรรผลงานและรูปแบบของสื่อโฆษณาที่แตกต่าง
กนัไปให้เหมาะกับความต้องการของเจ้าของสินค้าและบริการ บนพืน้ท่ีโฆษณาที่บริษัทมีได้เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านีต้้องอาศยั
ประสบการณ์และความชํานาญในเนือ้งานเฉพาะทาง บริษัทจึงเผชิญกบัความเสีย่งในกรณีที่บริษัท ไมส่ามารถรักษากลุม่บคุลากร
นีไ้ว้ได้  
  บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของกลุ่มบคุลากร และตระหนกัว่าความสําเร็จของบริษัทจะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าขาด 
ทรัพยากรนีบ้ริษัทจึงได้มุง่เน้นในเร่ืองการพฒันาและสนบัสนนุในสว่นของการเติบโตของบคุลากรควบคูไ่ปกบัความสําเร็จของ 
บริษัท (Employee Retention) นอกจากนีบ้ริษัทได้แบ่งลกัษณะการทํางานเป็นทีม ซึ่งบคุลากรภายในทีมจะสามารถทํางาน 
ทดแทนกันได้ตลอดเวลา อีกทัง้บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ทีมงานผู้บริหารระดบักลางได้มีสว่นร่วมในการวางแผนบริหาร  
จดัการของบริษัท ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงตวับุคคลในการดํา เนินธุรกิจของบริษัทได้ในระดบัหนึ่ง สําหรับผู้ 
บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทําให้มีความผกูพนัต่อบริษัทในการร่วมกันสร้างสรรค์ 
ผลงานที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนีใ้นระหว่างปี 2558- 2560 บริษัทได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 
40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และพนกังานของบริษัทพื่อเป็นการตอบแทนการทํางาน 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงักลา่ว และเพื่อให้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 

3.7 ความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึน้จากภยัธรรมชาติหรือ
จากการกระท าของบุคคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจโฆษณาอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไร
ก็ตามบริษัทมีการติดตามอยา่งตอ่เนื่องในสว่นของการปรับปรุงข้อกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจสื่อโฆษณาและป้ายโฆษณา 
การ ติดตามอยา่งตอ่เนื่องดงักลา่ว จะทํา ให้บริษัทสามารถปรับเปลีย่นวิธีการการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กํา 
หนด หรือเตรียมแผนการรองรับ ในกรณีที่ข้อกฎหมายดงักลา่วมีการเปลีย่นแปลง และเพื่อมิให้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต้อง
มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับป้ายโฆษณาทัง้ในด้านข้อกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคมุป้ายโฆษณา และอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้จากภยัธรรมชาติหรือจากการกระทําของบคุคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัท
ให้ความสําคญัในการออกแบบ และก่อสร้างในการติดตัง้ป้ายโฆษณาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงาน 
หรือผู้ ให้เช่าต่างๆ โดยบริษัท มีนโยบายที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ รับเหมาชัน้นําที่มีผลงานระดบัประเทศ ดําเนินการ
ออกแบบ และติดตัง้เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากนีคู้่สญัญาให้เช่าพืน้ที่ในการติดตัง้ป้ายโฆษณาของบริษัท มีการ
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 41.5 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 ผู้มีอํานาจควบคุมกิจ การ รวมถึง
บคุคลที่มีความขดัแย้ง ซึ่งบคุคลดงักลา่วจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนมุตัิรายการนัน้ๆ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้บริษัท ยังได้มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จาก
กรรมการทัง้หมด 8 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 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรหลกัประเภท สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยมีมูลค่าสทุธิตามบญัชีเท่ากับ 1,822.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4 ของสินทรัพย์รวม  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ เจ้าของ 13.7 -ไมมี่- 
2. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 25.0 -ไมมี่- 
3. ยานพาหนะ เจ้าของ 12.8 ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน/1 
4. อปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เจ้าของ 1,231.7 ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน/1 
5. งานระหวา่งก่อสร้าง/1 เจ้าของ 282.9 -ไมมี่- 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าของ 6.1 -ไมมี่- 
7. สิทธิการเชา่ เจ้าของ 94.8 -ไมมี่- 
8. สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจากการซือ้บริษัทยอ่ย เจ้าของ 155.2 -ไมมี่- 

รวม  1,822.2                   
/1 งานระหวา่งก่อสร้าง สว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างสื่อโฆษณาใหม่ๆ  ของบริษัทเช่น สื่อโฆษณาดิจิทลัในจดุสําคญัๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เป็นต้น 

4.2 เคร่ืองหมายบริการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิแล้วจํานวน 5 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 

 

เคร่ืองหมายการค้าสําหรับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

18 ตลุาคม 2559 17 ตลุาคม 2569 171128435 
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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 
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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 ให้สทิธิเช่าพืน้ท่ีหรือสทิธิในการบริหารสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ภายในห้างสรรพสนิค้า 
เพื่อพฒันาสือ่โฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ หรือสง่เสริมการขาย 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะชําระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลาในการขายสื่อ
โฆษณา หรือคา่เช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 - 6 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 

 ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท จะต้องสง่มอบสถานที่เช่าคืนแก่
ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สทิธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญาอาจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา และไม่ดําเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้า 39 

 

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 2559  และ  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกบัการเช่าอาคารและเช่าพืน้ที่โฆษณาที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีจํานวนเงินขัน้ตํ่า ที่ต้องจ่ายรวม 6,625 ล้านบาทและ 
5,945 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 จะได้รับสว่นแบง่คา่ตอบแทนในอตัรา 15%-22.5% ขึน้อยูก่บัรายได้รวมที่บริษัท
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 2560 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) วงเงินหลกัประกนัซอง จํานวน 20 ล้านบาท 
(4) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั (L/G) จํานวน 150 ล้านบาท 
(5) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั (L/G) โครงการ จํานวน 77 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินทัง้หมด จํานวน 403 ล้านบาท  
ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 2%  ตอ่ปี  
(3) วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั อตัราคา่ธรรมเนียม 1.25-1.75 % ตอ่ปี 

 (4) วงเงินหลกัประกนัซอง   อตัราคา่ธรรมเนียม 1.00 % ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
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  

นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยเน้นการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง โดย

การลงทนุต้องผา่นการพิจารณาตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิตามที่กําหนด ทัง้นี ้ในทกุๆ ปี บริษัทและบริษัทยอ่ยจะประเมิน
ข้อบง่ชีข้องการด้อยค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หากพบข้อบ่งชีด้งักลา่ว บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ในงบกําไรขาดทนุ 
4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 5 บริษัท และลงทุนผ่านบริษัท มาสเตอร์ 
สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั (บริษัทย่อย) จํานวน 9 บริษัท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 14 บริษัท  โดยมีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธี
ราคาทนุ เทา่กบั 766.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.66 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม สําหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัทมีจํานวน 5 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 
4 บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จํากดั 100.0                      5.0 5.0 
5  บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จํากดั 45.0       20.0 9.0 
 รวม   380.0 766.8 
 หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (266.5) 
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   500.3 

 นอกจากนี ้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยผ่านบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จํากดั  จํานวน 9 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 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 

9 บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลนบี มีเดีย ลาว จํากดั 50.0                       8.0                      43.0 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่านเอ็มเอสดี          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 

 
ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยร่วมกับบริษัทหลายแห่ง (รวมจําเลยทัง้หมด 11 ราย) ให้

ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนประมาณ 440 ล้านบาท โดยโจทก์อ้างว่าบริษัทฯร่วมกันทําละเมิดโดยการสร้างป้าย
โฆษณาโดยผิดกฏหมายและบงัป้ายโฆษณาของโจทก์ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่ามิได้กระทําผิดตามที่ถกูฟ้อง เนื่องจากเป็นเพียงผู้ เช่าเวลาโฆษณา ไม่ได้เป็นผู้สร้าง
ป้าย ดังนัน้ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  เช่ือว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีความ
ดงักลา่ว จึงไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี 
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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 353,500,000.00 บาท 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามญั) 3,529,607,365 หุ้น 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 352,960,736.50 บาท 
จํานวนหุ้นจดทะเบียนชาํระแล้ว (หุ้นสามญั) 3,529,607,365 หุ้น 

มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท 
ที่ตัง้สํานกังานใหญ่ เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

10300 
ที่ตัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสี่แยกมหานาค เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

10300 
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  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #420 
โทรสาร: (662) 530-8057 
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
93 ชัน้ 14 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 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
(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) 

ชนิดของ
หุ้น 

การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

126,000,000 126,000,000 หุ้นสามญั 100 

2. บริษัท แอด คูซีน จ ากัด 
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

10,0000,000 10,0000,000 หุ้นสามญั 100 

3. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด 
ดิีสเพลย์ จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

219,000,000 219,000,000 หุ้นสามญั 100 

4. บริษัท แพลน บี ออนไลน์ 
จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6 

ให้บริการสื่อ
ประเภท
แอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัท์เคลื่อน
ที่ 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสามญั 100 

5. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย 
จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6 

ดําเนินธุรกิจ
ตวัแทนขายสื่อ
โฆษณาประเภท
ดิจิตอล 

20,000,000 20,000,000 หุ้นสามญั 45 

6. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

100,000,000 100,000,000 หุ้นสามญั 85 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

(บาท) 

ชนิดของ
หุ้น 

การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 
7. บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ากัด

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

31,000,000 31,000,000 หุ้นสามญั 100 

8. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

3,000,000 3,000,000 หุ้นสามญั 100 

9. บริษัท 2000 พับลิชช่ิง แอนด์ 
มีเดีย จ ากัด 

59 ซอยปรียานชุ ถ.พระราม 9 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

สื่อสิ่งพิมพ์ 17,000,000 17,000,000 หุ้นสามญั 35 

10. บริษัท เดอะวันพลัส จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

17,000,000 17,000,000 หุ้นสามญั 100 

11. บริษัท ทนู่า แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา
ภายในทา่
อากาศยานของ
กรมทา่อากาศ
ยาน 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสามญั 100 

       12. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น 
จ ากัด 

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

ตวัแทนขายและ
บริหารจดัการ
สิทธิประโยชน์ที่
บริษัทได้มาจาก
บริษัทในเครือ 

1,000,000 1,000,000 หุ้นสามญั 100 

13. บริษัท แพลน บี มาเลเซีย      
เอสดีเอ็น บีเอชดี 

16-A (1st floor), Jalan Tun 
Sambanthan 3, Brickfields, 
50470, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา 

1,000,000 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

หุ้นสามญั 90 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 

(บาท) 

ชนิดของ
หุ้น 

การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

      14. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย 
จ ากัด 

9/39 เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์-
จรัญ ซอยบางแวก 69 เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

การรับจ้างทําสื่อ
โฆษณาและให้
เชา่พืน้ที่โฆษณา
ภายในทา่
อากาศยานของ 
AOT และ
กรมทา่อากาศ
ยาน 

25,000,000 25,000,000 หุ้นสามญั 50 

          15. บริษัท JKJ Media Service 
Inc.  

Suite 8V, Legaspi Towers 
300, 2600 Roxas Boulevard, 
Malate, Manila, Philippines      

รับจ้างทําสื่อ
โฆษณาใน
ฟิลิปปินส์ 

40,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

40,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

หุ้นสามญั 30.0 

    16. บริษัท MJS Trading Inc. 

Manila, Philippines 

บริการสื่อ
โฆษณาใน
ฟิลิปปินส์ 

1,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

1,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

หุ้นสามญั 30.3 

        17. บริษัท ปัญญาทพิย์ แพลน บี 
มีเดีย ลาว จ ากัด 

Sokpaluang Road, 
Sokpaluang village, 
Sisattanak, Vientiane  

รับจ้างทําสื่อ
โฆษณาในสปป.
ลาว 

23,206  
(ล้านกีบลาว) 

23,206 
    (ล้านกีบลาว) 

หุ้นสามญั 50.0 

        18. บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด     
เอสดีเอ็น บีเอชดี 

B-11-07 Menara Prima, Jalan 
PJU 1/39 Dataran Prima, 
Petaling Jaya, Selangor, 
Malaysia 

บริการสื่อ
โฆษณาใน
มาเลเซีย 

1,000,000 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิตมาเลเซีย) 

หุ้นสามญั 30.0 
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ส่วนที่  2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7.      ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 353,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3,529,607,365 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ณ วันที่        
31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  352,960,736.50 บำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมัญจ ำนวน 3,529,607,365 หุ้ น     
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท   
7.2 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  

 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลำ่สดุ วนัท่ี 2 มีนำคม 2561 บริษัทมีรำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก พร้อมทัง้สดัสว่นกำร
ถือหุ้น มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของทุน

ช ำระแล้ว 
1 กลุม่นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,464,950,910 41.50 

 1.1  นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,002,568,100 28.40 

 1.2  นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต 5,602 0.00 

 1.3  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากดั/1 398,806,104 11.30 

 1.4  บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั/1 63,571,104 1.80 

2 กลุม่ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์/2 382,360,758 10.83 

 2.1  ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ 255,780,758 7.25 

 2.2  นายสชุาติ  ลือชยัขจรพนัธ์ 126,580,000 3.59 

3 CLSA Limited/3 244,275,447 6.92 

4 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 156,954,600 4.45 

5 กองทนุเปิดเค20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยำวปันผล 86,550,200 2.45 

6 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 77,460,200 2.19 

7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGESBANK11  57,854,900 1.64 

8 บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์จ ำกดั 46,534,876 1.32 

9 กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพื่อกำรเลีย้งชีพ 45,741,500 1.30 

10 นำยพิริยรัชต์  ภทัรกิตต์เกษม 43,200,000 1.22 
รวมทัง้หมด 2,605,883,391 73.83 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 2 มีนำคม 2561 (ซึง่เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรจดัท ำแบบรำยงำนกำรกระจำยหุ้น
ตอ่ ตลท.) บริษัทมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย  (Free Float) จ ำนวน 4,656 รำย คดิเป็นร้อยละ 39.62 ของหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยแล้ว 

หมำยเหต ุ:  

/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ำกดั (“แพลน บี อินเวสเม้นท์”) และบริษัท เอ๊ำท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ำกดั (“เอ๊ำท์ดอร์ มีเดีย”) ซึง่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง
ประกอบธุรกิจลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ถือหุ้นทำงอ้อมทัง้หมดร้อยละ 100 โดยนำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  

/2  กำรจัดกลุ่มนีเ้ป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพ่ือให้เป็นไปตำมนิยำมของบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจดักลุม่ตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไข) แต่อยำ่ง
ใด 

/3 CLSA Limited เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น (Custodian) ท่ีได้รับแต่งตัง้จำก พีที อีลงั มำโคตำ เทคโนโลยี ทีบีเค 
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กำรออกหลกัทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี – 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย 
ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในแตล่ะครำว บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั เช่น กำรด ำรงเงินไว้เพื่อลงทนุในอนำคต หรือเพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในบริษัท เป็นต้น 

7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย อยำ่งไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทนุในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นต้น 
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8.     โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
นำยปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมกำรผู้จดักำร 
ดร.พินิจสรณ์   ลอืชยัขจรพนัธ์ 

ส ำนกักรรมกำรบริหำร 
Executive Office 

คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร 

 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
Internal Audit 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
นำงสำวพำขวญั  
วงศ์พลทว ี

ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
นำยปรินทร์ 

โลจนะโกสินทร์ 
(รักษำกำร) 

ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 
นำยณฐัวฒิุ  
อูย่ำยโสม 

ฝ่ำยสื่อโฆษณำ 
ณ จดุขำย
สินค้ำ 

ดร.พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 
(รักษำกำร) 

ฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 

นำยประสงค์  
จรุงเบญจธรรม 

ฝ่ำยสนบัสนนุ
ธุรกิจ 

ดร.พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 
(รักษำกำร) 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 54 

 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย  5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และ
คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่ควบคมุดแูลนโยบำยภำยในองค์กรให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ตำมหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ ลงวนัที่ 7 ธันวำคม 2560 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมกำรหญิงจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรชำยจ ำนวน 6 คน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีม่ี
ควำมรู้ที่หลำกหลำยทัง้ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ  เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรโฆษณำ กำรเงิน กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ 
กฎหมำย วิศวกรรมและประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำ ประกอบด้วย 

(1) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน ได้แก่ นำยปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ และนำยพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ 
(2) กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 4 คน ได้แก่ นำยธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร  

และนำยเจย์  เจฟฟรีย์ วอชเชอร์  
(3) กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ และนำงมลฤดี       

สขุพนัธรัชต์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำร

เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 8/8 
3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 6/8 
4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 8/8 
5 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมกำร 2/8 
6 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

7 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร 

8/8 

8 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

8/8 

9 นำยอำดิ* วำทนำ  
เสรียทมดัชำ 

กรรมกำร 0/1 

*นำยอำดิ วำทนำ เสรียทมดัชำ ได้ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท 

ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะลงมติในท่ีประชมุวำ่ 
ต้องมีกรรมกำรอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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โดยในปี 2560 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรคิดเป็น
ร้อยละ 86.15 นอกจำกนี ้กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรยงัได้ประชมุร่วมกนั โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำร เพื่อหำรือและอภิปรำยเร่ืองต่ำงๆที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและอยูใ่นควำมสนใจร่วมกนั ซึง่รวมถึงโครงกำรด้ำน CSR จ ำนวน 1 ครัง้ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท คือ นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั ดร. พินิจสรณ์  ลือชยั
ขจรพนัธ์  หรือนำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี ้ให้กรรมกำรสำมคน         ลง
ลำยมือช่ือร่วมกนั กล่ำวคือ นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ ดร.พินิจสรณ์   ลือชัยขจรพนัธ์ และร่วมกับนำย
ธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

- ค ำ้ประกนั หรือกำรชดใช้ใดๆ 

- สญัญำใดๆ ที่ท ำให้เป็นหนี ้เกินกวำ่ 25,000,000 บำท หรือกำรค ำ้ประกนัเพื่อกำรดงักลำ่ว 

- ได้มำ หรือจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำเช่ำ สญัญำจ้ำง สญัญำสมัปทำน หรือสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ ใดๆ ซึง่มีคำ่เช่ำตลอดระยะเวลำของ

สญัญำเกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำใดๆ ที่มีมลูคำ่หรือพนัธสญัญำหรือคำ่ใช้จ่ำย เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- กำรกู้ ใดๆ โดยบริษัท 

- กำรให้หลกัประกนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิของบริษัท 

- กำรเข้ำท ำสญัญำร่วมทนุ หรือสญัญำใดๆ เพื่อจดัตัง้บริษัทใหมซ่ึง่ เป็นบริษัทลกู หรือบริษัทในเครือ 

- กำรท ำหนงัสอืมอบอ ำนำจในเร่ืองที่เก่ียวกบักรณีดงักลำ่วข้ำงต้น 

อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

- อนมุตัิแผนธุรกิจและงบลงทนุประจ ำปี 

- อนุมตัิกำรท ำนิติกรรมสญัญำเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำตำมปกติ เช่น กำรท ำสญัญำกับลกูค้ำ /คู่ค้ำ และกำร
ได้มำหรือจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ เป็นต้น 

- อนมุตัิกำรลงทนุในกำรซือ้กิจกำร หรือกำรเข้ำถือหุ้นในกิจกำรอื่น กำรควบรวมกิจกำร และกำรลงทนุในสินทรัพย์ 
หรือกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์หรือกิจกำร 

- อนมุตัิกำรก่อหนี ้หรือกำรท ำนิติกรรมในนำมบริษัทและผกูพนับริษัท 

- อนมุตัิกำรออกตรำสำรทำงกำรเงินหรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท 

- อนมุตัิกำรจดัตัง้บริษัทย่อย กำรเข้ำลงทนุซือ้หรือขำยหุ้น ทรัพย์สิน กิจกำรจำกหรือร่วมกบับริษัท ห้ำงหุ้นสว่นหรือ
บุคคลใด ในลกัษณะของกำรร่วมทุน (Joint Venture) กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หุ้น หรือกิจกำรใน
ลักษณะของ Mergers and Acquisitions (ซึ่งมิใช่กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน หรือบริกำรอันเป็นกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของบริษัท) กำรพิจำรณำโครงสร้ำงธุรกรรม รวมตลอดถึงควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรและ
รำคำ 

- อนมุตัิกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง วสัด ุบริกำร กำรวำ่จ้ำงท ำของ ทรัพย์สนิ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
- ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนัน้ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม (1/3)  

- กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้  ให้จับสลำกกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจ
ได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้  

 

8.2 คณะผู้บริหำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ท ำหน้ำที่หวัหน้ำของฝ่ำยบริหำร โดยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทแบ่งออกเป็น  6 สำยงำน 

ได้แก่ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ฝ่ำยสนับสนุนธุรกิจ และฝ่ำยสื่อ
โฆษณำ ณ จดุขำยสนิค้ำ  

รำยช่ือคณะผู้บริหำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงันี ้
 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นำยปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2 ดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

3 นำยประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธำนฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

4 นำงสำวพำขวญั วงศ์พลทว ี ประธำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

5 นำยณฐัวฒุ ิ อูย่ำยโสม ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
 

8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัทมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ตัง้แต่วนัที่            
1 ตลุำคม 2557 เป็นต้นมำ ซึ่งจบกำรศกึษำทำงด้ำนกฎหมำย เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่
เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ สำมำรถสนบัสนนุให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร เป็นไป
ตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทมีดงัตอ่ไปนี  ้

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
4. จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจดัท ำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัท ได้รับรำยงำนนัน้ 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัท ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ก ำกบักำรท ำงำนของบริษัทและผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ส ำหรับค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผู้บริหำร มีรำยละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลัน่กรองและพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำร โดยได้
มีกำรใช้ข้อมลูคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท.ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2560  เป็นไปตำมมติที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

อัตรำค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ประจ ำปี 2559 ประจ ำปี 2560 
คณะกรรมกำรบริษัท     

- ประธำนคณะกรรมกำร 40,000 บำท / เดือน 50,000 บำท / เดือน 

- กรรมกำร 30,000 บำท / เดือน 30,000 บำท / เดือน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ     

- ประธำนคณะกรรมกำร 30,000 บำท / เดือน 30,000 บำท / เดือน 

- กรรมกำร 20,000 บำท / เดือน 20,000 บำท / เดือน 

ค่ำเบีย้ประชุม   
- ประธำนคณะกรรมกำร 20,000 บำท / ครัง้ / คน 20,000 บำท / ครัง้ / คน 
- กรรมกำร 15,000 บำท / ครัง้ / คน 15,000 บำท / ครัง้ / คน 

 
ค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี 
บริษัทมีกำรจ่ำยบ ำเหน็จประจ ำปีโดยเป็นกำรจ่ำยครัง้เดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น มี

หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี ด้วยวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 
7,200,000 บำท ซึง่จะถกูจดัสรรตำมอตัรำสว่นของคำ่ตอบแทนรำยเดือนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับ 
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รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล และบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2560 ซึง่ได้รับ
กำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2560 ด้วยวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บำทและ 7,200,000 บำทตำมล ำดบั  มีดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน  
(บำท)  

บ ำเหน็จ 
ประจ ำปี 
(บำท) 

1 พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

980,000 600,000 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 675,000 480,000 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 645,000 480,000 
4 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 360,000 240,000 

5 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร 360,000 240,000 

6 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 360,000 240,000 

7 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ ววอชเชอร์ กรรมกำร 360,000 240,000 

8 นำยอำดิ วำทนำ สเรียทมดัชำ กรรมกำร 108,000 - 

9 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 360,000 240,000 

รวม  4,268,000 2,760,000 
*นำยอำดิ วำทนำ เสรียทมดัชำ ได้ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป   

8.4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร  
คำ่ตอบแทนผู้บริหำร (ตำมค ำนิยำมของกลต.และตลท.) เป็นไปตำม หลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

โดยเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน ในรูปของดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำนหรือ 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงำนแต่ละคนต้องก ำหนด KPI ของหน่วยงำนและของตนเอง ซึ่งจะเ ช่ือมโยงกับ
ค่ำตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และโบนสัประจ ำปีตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของ
บริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ในปี 2560 คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรของบริษัทรวม
ทัง้สิน้ 31.8 ล้ำนบำท 

รำยละเอียดคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2559 และ 2560 มีดงันี ้

ประเภท 
ประจ ำปี 2559 ประจ ำปี 2560 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน  
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 24.9  5 25.6 

คำ่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุ
ประกนัสงัคม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ คำ่
คอมมิชชัน่ 

5 0.9   5 1.2 

หุ้น IPO และหุ้นสำมญัโครงกำร ESOP 5 3.3 3 5.1 

รวม  
29.1 

 
31.8 
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 8.4.3 ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

  บริษัทได้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ
พนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) ในลกัษณะโครงกำรตอ่เนื่อง เป็นระยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัที่มีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุครัง้แรก ซึง่คือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2557 และจะท ำกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุครัง้แรกภำยใน 1 ปีนบัจำกวนัท่ีที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัใิห้บริษัท เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนตำมโครงกำรของ
บริษัท กลำ่วคือ บริษัท จะเสนอขำยหุ้นสำมญัดงักลำ่ว ภำยหลงัจำกหุ้นสำมญัของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ไปแล้วไมน้่อยกวำ่ 3 เดือน และด ำเนินกำรจดัสรรภำยในวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2558 หรือ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติ
อนมุตัิให้บริษัท  เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอ่ย โดยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่จะเสนอขำยจะจดัสรรเป็นจ ำนวนเทำ่กนัทกุปีเป็นเวลำ 3 ปี คิดเป็นปีละ1/3 ของจ ำนวนหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดทีเ่สนอขำยภำยใต้โครงกำรของบริษัท โดยจะจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับจดัสรรในจ ำนวนเทำ่กนัทกุปี เป็นเวลำ 3 
ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่ผู้ที่ได้รับจดัสรรแตล่ะรำยได้รับ อนึง่ ในกำรเสนอขำยแตล่ะครัง้ บริษัท 
ได้ปฎิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เก่ียวกบักำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมกำรหรือพนกังำน โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมโครงกำรเทำ่กบัร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดก่อนวนัท่ีมกีำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  
 ทัง้นี ้รำยช่ือกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั ESOP 
แบบโครงกำร มีดงันีด้งันี ้

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่ได้รับ 
กำรจดัสรรสงูสดุ 

(หุ้น) 

สดัสว่นเทียบกบั 
หุ้นสำมญัทัง้หมด
ภำยหลงั IPO + 

ESOP แบบโครงกำร 
(ร้อยละ) 

1 ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำร
ผู้จดักำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสนบัสนนุ 
(รักษำกำร) 

20,000,000 0.57 

2 นำงสำวนิตยำ* เพ่ิมสวุรรณ กรรมกำรบริหำร/ 
ประธำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

2,200,000 0.06 

3 นำงสำวพำขวญั   วงศ์พลทว ี ประธำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 2,000,000 0.06 

4 นำยประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธำนฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 2,000,000 0.06 

5 พนักงำนอ่ืนๆ โดยพนักงำนแต่ละรำยจะได้รับ
กำรจัดสรรไม่เกินร้อยละ  5 ของจ ำนวนหุ้ นที่
จดัสรรในแตล่ะครัง้ 

 13,800,000 0.39 

รวม  40,000,000 1.13 

*นำงสำวนิตยำ เพ่ิมสวุรรณ ได้ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัทแล้วตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2559  
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8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีพนกังำน (เฉพำะพนกังำนท่ีรับอตัรำคำ่จ้ำงเป็นเงินเดือนประจ ำ) จ ำนวนทัง้สิน้  
371 คน โดยแบง่ตำมสำยงำนหลกัได้ดงันี ้

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค.60 

1. ฝ่ำยบริหำร 3 5 
2. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 5 9 
3. ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 42 42 
4. ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 245 246 

5. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 20 23 
6. ฝ่ำยสนบัสนนุธุรกิจ 38 46 

รวม 353 371 

ในปี 2560 ค่ำตอบแทนรวมของพนกังำนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 107.6 ล้ำนบำท และ
คำ่ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้สิน้  30.3 ล้ำนบำท 

8.5.2  นโยบำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   

ผลตอบแทนพนักงำน 

1) คำ่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสั 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมรู้

ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน โดยบริษัทได้น ำระบบกำรวดัผลกำรท ำงำนแบบดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกั 
(Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลส ำเร็จของงำนควบคู่กับกำรประเมินสมรรถนะ(Competency) เพื่อประเมิน
ศกัยภำพพนกังำนในด้ำนบุคลิกหรือลกัษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้ ทกัษะ ทศันคติ ควำมเช่ือและอุปนิสยัของ
พนักงำนในองค์กำรโดยรวม ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ค ำนึงถึงอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนที่ต้องสอดคล้องกับอัตรำโดยเฉลี่ยของ
อตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงคำ่ตอบแทนพนกังำนจะต้องสอดคล้องกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริษัท
ในระยะยำว  

2) คำ่ตอบแทนอื่น 
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออมเงินโดยควำมสมัครใจ โดยบริษัท  บริษัทย่อยและ

พนกังำนบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทบริษัท
ย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดย
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณิชย์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำน  ตำมระเบียบวำ่ด้วย
กองทนุของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ออกโครงกำรเสนอขำยห้นหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนทัง้สิน้ 40,000,000 
หุ้น ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ พนกังำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นโครงกำรต่อเนื่องรวม 3 ปี  (กลำ่วคือ ในปี 
พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงกำร ESOP”) เพื่อสร้ำงควำมรู้สกึกำรเป็นเจ้ำของบริษัทร่วมกนั ซึ่งจะสง่ผลต่อกำรพฒันำของบริษัท
อยำ่งยัน่ยืนในระยะยำวต่อไป   

3) สวสัดิกำรแก่พนกังำน 
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เพื่อเป็นกำรพฒันำคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำนให้ดีขึน้ นอกจำกกำรจดัให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ ให้กบัพนกังำน
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทได้มีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท และจดั
ให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิเช่น 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรประกนัสขุภำพ ประกนัชีวิต กำรประกนัทพุพลภำพ และประกนัอบุตัิเหต ุเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรรับกำรรักษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัพนกังำนและครอบครัว 
นอกจำกนี ้เพื่อสง่เสริมด้ำนกำรดแูลสขุภำพพนกังำน บริษัทยงัจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรับ
พนกังำนอีกด้วย 

- กำรจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวำระต่ำง ๆ อำทิเช่น เงินช่วยเหลือกำรสมรส เงิน
ช่วยเหลือในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังำนเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนกังำนคลอดบตุร 
เป็นต้น 

- กำรจดักิจกรรมเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำน อนัได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม ่กิจกรรมดงูำน
นอกสถำนท่ี กิจกรรมสนบัสนนุด้ำนกีฬำ และกิจกรรมทอ่งเที่ยวประจ ำปีของบริษัท 

บริษัท มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนในลกัษณะตำ่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจ้ำหน้ำที่ระดบั
ผู้บริหำร) ปี 2559 และ 2560 มีดงันี ้

 
ค่ำตอบแทน  ปี 2559 ปี 2560 

(ล้ำนบำท) 
เงินเดือน   96.07 101.72 
โบนสั   11.98 5.83 
คำ่ตอบอื่น ๆ เช่น คำ่คอมมชิชัน่ และ 
สวสัดิกำร เป็นต้น 

  31.06 26.03 

หุ้นสำมญัโครงกำร ESOP   1.03 4.31 

รวม 140.14 137.89 

 
8.5.3 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมนัียส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัท มีกำรขยำยจ ำนวนพนกังำนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องโดยมี

นยัส ำคญัตัง้แตปี่ 2558 ถึง 2560 ดงันี ้
 ณ สิน้ปี 2558 บริษัท มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้ 296 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 28 % 
 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  353 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 16 % 
 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  371 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   5 % 
 

8.5.4 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  

           -ไมม่ี- 
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8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
 

บริษัท มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและกำรเพิ่มคุณค่ำของพนักงำนซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำและพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคลของบริษัท เพื่อเปำ้หมำยในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จและควำมยัง่ยืนร่วมกนั บริษัท จึงมีนโยบำยและกลยทุธ์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนองกับนโยบำยเชิงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดถือตำม
แนวนโยบำยด้ำนกำรพนกังำน ดงันี ้

1) มีระบบกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบคุคล ได้แก่ กำรคดัเลอืก กำรสรรหำ กำรบรรจ ุ กำรแตง่ตัง้ กำร
วำ่จ้ำง กำรประเมินผลกำรเลือ่นต ำแหนง่ กำรขึน้เงินเดือน ที่มคีณุธรรม โปร่งใส สำมำรถอธิบำยได้
อยำ่งมีเหตผุลและเป็นมำตรฐำนที่ชดัเจน 

2) ยดึหลกัควำมเสมอภำค ควำมเทำ่เทียมกนั ควำมซื่อสตัย์และวินยัในกำรท ำงำน ควำมสมัพนัธ์และ
ปฏิบตัิตอ่กนัในฐำนะเพื่อนพนกังำน 

3) พนกังำนได้รับคำ่ตอบแทน สวสัดิกำร และสิทธิประโยชน์อยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม ทดัเทยีมกบั
บริษัทชัน้น ำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอส ำหรับกำรด ำรงชีพท่ีดี มีควำมสขุ มีขวญัและก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนและรักบริษัท 

4) มุง่สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพนกังำนทกุคนโดยเน้นกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคลแบบองค์รวม 
ในกำรเพิ่มพนูสมรรถภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน ทัง้ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ 
และทศันคติที่ดตีอ่กำรปฏิบตังิำน รวมทัง้ค ำนงึถึงคณุภำพชีวิตของพนกังำนด้วย 

5) มุง่สร้ำงส ำนกึธรรมำภิบำลให้กบัพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
6) งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทกุระดบั 

8.5.6 โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรท ำงำน 

นอกจำกกำรพฒันำบคุลำกรแล้ว บริษัท ยงัให้ควำมส ำคญักบัโครงสร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืนในอนำคต โดยรองรับต่อปัจจยักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสภำวะเศรษฐกิจ รูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของ
ผู้บริโภค แนวโน้มกำรตลำดและควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพแวดล้อมและสภำวะกำรแข่งขนัท่ี
เพิ่มมำกขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัท ได้ผำ่นกำรปฏิรูปองค์กรเพื่อวำงรำกฐำนของบริษัท ให้แข็งแกร่งตำมแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
ระยะยำว โดยกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล โครงสร้ำงกำรพฒันำนวตักรรมและโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน ดงันี  ้

1) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคมุดแูล เพื่อให้นโยบำยด ำเนินไปตำมแผน
กลยทุธ์ 

2) พฒันำควำมสมัพนัธ์ ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำและกำรประชำสมัพนัธ์ สอดคล้องกับ    
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดของบริษัท 

3) สง่เสริมบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพท่ีชดัเจน 

4) วำงแผนโครงสร้ำงองค์กรที่ชดัเจนและมีประสิทธิภำพ สง่เสริมให้มีกำรประเมินผลงำน และให้กำร
ตอบแทนอยำ่งเหมำะสมเพื่อคณุภำพของงำนท่ีดีขึน้ 

5) กำรให้บคุลำกรทกุภำคสว่นของบริษัท มีสว่นร่วมในกำรคิดค้นนวตักรรมสือ่ รวมถึงรูปแบบกำรดแูล
สือ่และกำรบริกำรลกูค้ำของบริษัท 
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6) กำรน ำเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมำสนบัสนนุระบบกำรท ำงำนภำยในบริษัท เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพ
สงูสดุ 

7) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคมุดแูล เพื่อให้นโยบำยด ำเนินไปตำมแผน 
เช่น พฒันำระบบบญัชีระบบจัดกำรบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่ง เป็นต้น 
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9.      กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัิเพื่อเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นพืน้ฐำนให้
บริษัทมีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี  ้
 คณะกรรมกำรบริษัท ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ควบคู่
ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณำกำรกับวิสยัทศัน์พนัธกิจ กลยุทธ์และเป้ำหมำยของ
องค์กร เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ริเร่ิมและจดัท ำนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมำตัง้แต่ปี 2558 รวมถึงอนมุตัินโยบำย ตลอดจนบงัคบัใช้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระท ำกำรในนำมของบริษัทโดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทุกปีหรือตำมควำมเหมำะสมกับ
ภำวกำรณ์และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเพื่อให้มีควำมเป็นปัจจุบนัเหมำะสมกบัภำวกำรณ์และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมทัง้
สอดคล้องกบัแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือหนว่ยงำนก ำกบัดแูลตำ่งๆ ก ำหนดขึน้เพิ่มเติม ซึง่เป็นกำรยกระดบั
แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและน ำหลกักำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดีมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยบรูณำกำรกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเปำ้หมำยระยะยำวของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพซึ่งจะน ำไปสู่กำรเพิ่มควำมเช่ือมัน่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

2. คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิในเร่ืองตำ่งๆ 

3. คณะกรรมกำรบริษัท สง่เสริมกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือที่ดีระหวำ่งบริษัท กบัผู้มี
สว่นได้เสยี พร้อมทัง้ก ำหนดช่องทำงที่เหมำะสมในกำรสือ่สำรระหวำ่งกนั 

4. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิตำ่งๆ ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุฝ่ำย อำทิ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้พนกังำน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

5. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และพิจำรณำอนมุตัิแนวทำงกำรก ำหนด     กล
ยทุธ์ นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณ ตลอดจนก ำกบัและควบคมุดแูลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

6. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจดักำร อย่ำงชดัเจน ตลอดจนจดัใ ห้มีระบบ
กำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทัง้กำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำกับดแูลให้จดัท ำงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจนจดัให้มีผู้สอบบญัชีที่
มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นอิสระ 
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8. คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลให้บริษัทมีกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่เก่ียวข้องกับบริษัททัง้ข้อมลูทำง
กำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และ
ทนัเวลำ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ และฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวกและเทำ่เทียมกนั 

9. คณะกรรมกำรบริษัท อำจแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำกลัน่กรองงำนที่
มีควำมส ำคญัและรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำน
กำรปฏิบตัิงำน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

10. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย อำทิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนในระหวำ่งปีที่
ผำ่นมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน โดยน ำเสนอผลกำรประเมินท่ีได้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ 

11. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ยงัส่งเสริมให้แนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้ำใจทัว่ทกุระดบัในองค์กร และมีผลในทำงปฏิบตัิภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และเผยแพร่ ตลอดจนจดัอบรมควำมรู้
พืน้ฐำนเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้กับพนกังำน เพื่อให้ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และยึดถือเป็น
หลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสตัย์ ระมดัระวงัและมีจริยธรรม ทัง้ต่อตนเอง องค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มี
สว่นได้เสยีอื่น รวมทัง้สง่เสริมให้มีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลกูจิตส ำนกึในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริตภำยใต้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบำท 
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย ด้วยกำรบริหำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใสอนัจะน ำไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ซึ่งบริษัทได้มีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนกังำนทรำบและถือปฏิบตัิ โดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรใน 5 หมวด ดงันี ้
 (1)  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
 (2)  กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั (EquitableTreatment of Shareholders) 
 (3)  กำรค ำนงึถึงบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี (Role of Stakeholders) 
 (4)  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 (5)  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Responsibilities) 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมลูของบริษัทอยำ่งถกูต้องครบถ้วนเพียงพอทนัเวลำและ
เทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทกุๆ เร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้

1.  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1)   ให้บริษัทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระตำ่ง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ

วตัถปุระสงค์ เหตผุลตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทกุวำระ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมลูอย่ำงครบถ้วน
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ลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นที่กฎหมำยก ำหนด) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ หรือมอบฉนัทะ ให้บคุคลใดๆ เข้ำร่วม
ประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.2)  อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถำนท่ี และเวลำ
ที่เหมำะสม โดยสถำนที่จัดประชุมต้องตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ขบัรถมำ และมีกำรคมนำคมที่
สะดวกส ำหรับผู้ ถือหุ้นทัว่ไปโดยแนบแผนท่ีตัง้ของสถำนท่ีประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.3)  ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะก ำหนดให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชมุ แจ้งและอธิบำยวิธีลงคะแนน
เสียงในวำระต่ำงๆ ก่อนกำรประชุมจะเร่ิมขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร พิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระที่ก ำหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั หรือเพิ่มวำระกำรประชมุในกำรประชมุอยำ่งกะทนัหนั เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเทำ่เทียมกนัในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ และกรรมกำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องจะ
เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุมด้วยนอกจำกนีเ้พื่อควำมโปร่งใส คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มี
ควำมเป็นอิสระ เช่น กรรมกำรอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.4)  ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทโดยน ำข่ำวสำรต่ำง ๆ และ
รำยละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพำะในกรณีหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมลูระเบียบวำระกำรประชมุได้อยำ่งสะดวกและครบถ้วน  

1.5)  บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรทกุทำ่นเข้ำร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถำมจำกผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
1.6)  กำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ ให้บนัทกึให้ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถำม

และข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรบนัทึกวีดิทศัน์
ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง นอกจำกนีบ้ริษัทได้น ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

1.7)  เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร (ถ้ำมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเร่ืองเช็คช ำรุด สญูหำย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น
ลำ่ช้ำ 

หมวดที่ 2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทมีนโยบำยที่ จะรักษำสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นทกุรำย และจะมีกำรด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไมม่ีกำรเพิม่
วำระกำรประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำแตอ่ยำ่งใด โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำร
ประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมไมน้่อยกวำ่ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นท่ีกฎหมำยก ำหนด) และเผยแพร่ผำ่นทำง
เว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลำอนัสมควรไม่น้อยกวำ่ 30 วนั ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษำข้อมลู
อยำ่งครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  

  กำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 

  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยใช้สทิธิของตนเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อสง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียม
กนั โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัที่มีสดัสว่นกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหนำ่ย



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 67 

 

แล้วทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวนัท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้
น ำหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำรได้ภำยในระยะเวลำที่บริษัทก ำหนดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของ
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th  (ส ำหรับกำรน ำสง่ส ำเนำเอกสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) และ
จดหมำยลงทะเบียนมำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท (ส ำหรับกำรน ำสง่ต้นฉบบัเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) อย่ำงไรก็ดี ไม่มีผู้
ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำ 

 กำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน 

 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึง่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่มีรำยละเอียดชดัเจน พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และระบถุึง
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีต้องใช้ในกำรมอบฉนัทะอยำ่งชดัเจน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบหมำยให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชุม
ถึงรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะได้อยำ่งน้อย 1 ทำ่น ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตำ่งๆ พร้อมทัง้รำยละเอียดและขัน้ตอนตำ่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกำรให้
สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่เอกสำรมอบฉนัทะเพื่อมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอิสระลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
สง่ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเท่ำนัน้ และเพื่อสนบัสนนุให้นกัลงทนุสถำบนั และ/หรือคสัโตเดียนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิด
โอกำสให้มีกำรตรวจสอบรำยช่ือ ข้อมลูและเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกำรประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไปรับหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกผู้ลงทนุสถำบนั หำกมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ
มำยงับริษัท ในกำรนี ้บริษัทยงัได้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นโดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำย  

 ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ภำยในวนัท ำกำรถดัไปหลงัวนัประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 กำรเข้ำถงึข้อมูลบริษัท 

 บริษัทไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษไมว่ำ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย หรือผู้
ถือหุ้นชำวไทยหรือต่ำงชำติ  โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้ำถึงข้อมลูของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นและประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทียมกนั 
ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.planbmedia.co.th หรือสำมำรถติดตอ่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่หมำยเลขโทรศพัท์ +66 (0) 2530-
8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th 

หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังำน 
และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจำกบริษัทได้รับกำรสนบัสนุนจำกผู้มีสว่นได้เสียต่ำงๆ ซึ่งสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้บริษัทซึง่ถือวำ่
เป็นกำรสร้ำงคณุคำ่ในระยะยำวให้กบับริษัทโดยมีกำรก ำหนดนโยบำย ดงันี  ้

 3.1) นโยบำยตอ่กรรมกำรและผู้บริหำร 

  บริษัทมีนโยบำยที่จะป้องกนัไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรใช้สถำนภำพของตนเพื่อหำผลประโยชน์สว่นตวั 
โดยกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องละเว้นจำกกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกบักำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนี ้
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กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรรำยดงักลำ่วไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ จะไม่ได้รับอนญุำตให้มีสว่นร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรจะถกูห้ำมไมใ่ห้
พิจำรณำหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลผู้มี
สว่นได้เสยี 

 3.2)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

  บริษัทตระหนกัว่ำ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัทที่มีคณุค่ำยิ่ง จึง
เป็นนโยบำยของบริษัทที่จะให้กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย 
ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว บริษัทจึงมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้

1) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน 
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงำนที่ เป็นธรรมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของ

อุตสำหกรรมเดียวกนั ตลอดจนให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรดูแลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึ่งมำกกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน กำรจัดกิจกรรม 5 ส กำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะอนำมยั รวมถึงกำรจัดให้มีกำร
ตรวจสขุภำพพนกังำนเป็นประจ ำทกุปีด้วย 

3) ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังำน โดยในปี 
2560 บริษัทไมม่ีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตรุ้ำยแรง ไมม่ีพนกังำนท่ีเสยีชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหสัแตอ่ยำ่ง
ใด  

4) กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนกระท ำด้วยควำมสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 

5) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน ให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก ซึ่งจะพิจำรณำหลกัสตูรที่เหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนให้เกิดศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมืออำชีพ 
ทัง้นีใ้นปี 2560 จ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่กำรฝึกอบรมพนกังำน  ทัง้จำกหลกัสตูรภำยในองค์กรและหลกัสตูร
ภำยนอกองค์กรมีดงันี ้ 

  
  

 

 
   *ค ำนวณจำกจ ำนวนฝึกอบรมรวม/จ ำนวนพนกังำนเฉลี่ยต้นปีและปลำยปี 2559 

  6)  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนกังำน 
  7) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
 3.3)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
  บริษัทระลกึอยู่เสมอว่ำผู้ ถือหุ้นคือ เจ้ำของกิจกำร และบริษัทมีหน้ำที่สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยำว จึงก ำหนดให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

จ ำนวน

พนกังำน 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนทัง้

ปี (ชัว่โมง) 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน

ตอ่ปี (ชัว่โมง) 

371 6,002 16.2* 
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1) ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ด้วย
ควำมระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

2) น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัทผลประกอบกำร ฐำนะข้อมลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำน
อื่น ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนั ถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัททัง้ในด้ำนบวกและด้ำน
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4) ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

 3.4) นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ  
  บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลกูค้ำ จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำดงันี  ้

1) บริกำรลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ มีควำมกระตือรือร้น พร้อมให้กำรบริกำร ต้อนรับด้วยควำมจริงใจ เต็มใจ 
ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผู้ รับบริกำรดจุญำติสนิท บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถกูต้อง และนำ่เช่ือถือ 

2) รักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3) ให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำเพื่อให้ทรำบเก่ียวกบับริกำร โดยไมม่ี

กำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกับคุณภำพ หรือ เง่ือนไขใด ๆ ของ
บริกำรของบริษัท 

4)  ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรให้บริกำรของบริษัทให้มีประสทิธิภำพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้ำสงูสดุ 
 3.5)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ  
  บริษัทมีนโยบำยให้พนกังำนปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอำรัดเอำเปรียบคู่ค้ำ ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทซึง่อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย โดยคดัเลอืกลกูค้ำด้วยควำมเป็น
ธรรม ค ำนึงถึงช่ือเสียง ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิน ควำมถกูต้องตำมกฎหมำย 
ตลอดจนยึดหลกักำรปฏิบตัิที่เสมอภำค เน้นควำมโปร่งใส และควำมตรงไปตรงมำในกำรด ำเนินธุรกิจ และจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำให้
เป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

1) ไมเ่รียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ 
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย

รำยละเอียดตอ่คูค้่ำและร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่ำทรำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 3.6)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนี ้ 
  บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของ
สญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัดโดยเฉพำะเร่ืองเง่ือนไขค ำ้ประกนั กำรบริหำรเงินทนุและกำรช ำระหนี ้ตลอดจนไมใ่ช้
วิธีกำรที่ไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะท ำให้เจ้ำหนีเ้กิดควำมเสียหำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึง่ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 
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 3.7)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนั 
  บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่
แขง่ขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำยดงันี ้

1) ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแขง่ขนัท่ีดี 
2) ไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมำะสม 
3) ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
4) สนบัสนนุและสง่เสริมกำรค้ำเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขำดหรือก ำหนดให้ลกูค้ำของบริษัทต้องท ำกำรค้ำกบั

บริษัทเทำ่นัน้  
5) สนบัสนนุกำรร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรค้ำที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อกำรผกูขำดกำร

จดัสรรรำยได้และสว่นแบง่กำรตลำด กำรลดคณุภำพของสนิค้ำและบริกำร กำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและ
บริกำร อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภำพรวม  

 3.8)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่สงัคม / ชมุชน  
  บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมและยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมัน่ในกำรพฒันำส่งเสริม ยกระดบั
คณุภำพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทตัง้อยู่ให้มีคณุภำพดีขึน้พร้อมๆ กบักำรเติบโตของบริษัทจึงผลกัดนันโยบำย
ควำมรับผิดชอบของสงัคมให้มีอยู่ในทุกภำคสว่นขององค์กรตัง้แต่ระดบันโยบำยหลกัของบริษัทไปจนถึงระดบัปฏิบตัิกำร โดย
บริษัทเช่ือว่ำกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจิตส ำนึกต่อสงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส ำคญัอนัน ำไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืน
ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ  
 3.9)  นโยบำยเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  
  คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกบักำรมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณำกำรกบัวิสยัทศัน์พนัธกิจ กลยทุธ์ และ
เปำ้หมำยขององค์กรเพื่อน ำไปสูก่ำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในเชิงธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน โดยเคำรพสทิธิมนษุยชน ปฎิบตัิตอ่เเรงงำน
อยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำและผู้บริโภค สนบัสนนุและมีสว่นร่วมในกำรพฒันำชมุชนสงัคม และกำรดเูเลรักษำสิง่
เเวดล้อม ท ำนบุ ำรุงศำสนำ อนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพลงังำน รวมทัง้สนบัสนนุกำรศึกษำและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
แก่ชมุชนหรือผู้ ด้อยโอกำสให้มีควำมเข้มแข็งพึง่พำตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน  
  นอกจำกนีย้งัเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิต อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ  บริษัทมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนและน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม ่ซึ่งอำจไม่ได้สง่ผลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นกำร
ปลกูฝังให้เกิดจิตส ำนกึและกำรปฏิบตัิของบคุลำกรในองค์กร  
  ทัง้นี ้บริษัทมีเปำ้หมำยและวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรสิง่แวดล้อมซึง่ได้ถกูก ำหนดและน ำมำใช้กบัพนกังำน
ทัว่ทัง้องค์กร ด้วยกำรสง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในพนกังำนทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 
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  นโยบำยเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ 
   บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคบัที่

เก่ียวข้องกบัพนกังำน และหลกักำรเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ 
อำย ุสผิีว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะชำติตระกลู สถำนศกึษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้
ให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนษุย์  

2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบำยที่จะสนบัสนุนให้พนกังำนด ำรงตนให้

ถกูต้องตำมกฎหมำย เป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและประเทศชำติ ตลอดจนสง่เสริมให้คูค้่ำของบริษัทด ำเนินธุรกิจโดยถกูต้องตำม
กฎหมำยด้วยควำมโปร่งใสโดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้ำอย่ำงยัง่ยืน  ทัง้นี ้เพื่อ
แสดงจุดยืนของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบน รวมถึงเพื่อก ำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมกำร
ผู้บริหำร และพนกังำนยึดถือปฏิบตัิ บริษัทจึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
บริษัท 

3) กำรให้และกำรรับของขวัญ  
 พนกังำนจะต้องไมเ่รียกร้องของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ รับเหมำ ผู้ ค้ำ ผู้ขำย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้

ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
พนกังำนจะต้องไม่ให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจท ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจ 

เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวญัแก่กนั และอยู่ในรำคำที่เหมำะสมหำกมีข้อสงสยัว่ำกำรรับนัน้ไม่เหมำะสม 
ผู้บงัคบับญัชำมีอ ำนำจสัง่ให้สง่คืนผู้ให้ 

4) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 
  เพื่อเป็นกำรตอบแทนสงัคม บริษัทสำมำรถบริจำคเพื่อกำรกุศล ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของตวัเงินหรือรูปแบบ

อื่นๆ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบริจำคเพื่อกำรกศุลไมถ่กูน ำไปใช้เป็นวิธีกำรหลกีเลีย่งในกำรให้สนิบน ดงันัน้ ในกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล 
พนกังำน และ/หรือ หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัท ำเอกสำรซึง่ระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัโครงกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล เพื่อเสนอ
ให้กรรมกำรผู้จดักำรพิจำรณำอนมุตัิ 

  นอกจำกกำรเผยแพร่นโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรติดสนิบนผำ่นเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพื่อให้พนกังำนในบริษัทรับทรำบถึงนโยบำยดงักลำ่ว บริษัทได้มีกำรสื่อสำรและอบรมผู้บริหำรและพนกังำนผ่ำน
กำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนใหม ่ 

  ในกำรนี ้หำกผู้ ใดพบเห็นกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
สำมำรถแจ้งเบำะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึง่เป็นกำรสง่ตรงถึงผู้ที่เก่ียวข้องระดบัสงู
ขององค์กร โดยผู้ ร้องเรียนสำมำรถมัน่ใจได้วำ่ ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นควำมลบั เพื่อเป็นกำรคุ้มครอง
สทิธิของผู้ ร้องเรียนรวมทัง้จะแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสีย่งตอ่กำรทจุริตและกำรติดสนิบนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบำยไม่ใช้และไม่สนับสนุนกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำนทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยกำรดำวน์โหลดและ/หรือ ติดตัง้โปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้
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ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษัท ทัง้นี ้ยงัก ำหนดให้ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศตรวจสอบเป็นประจ ำ 
เพ่ือป้องกนักำรละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงสง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพ่ือปลกูฝัง
จิตส ำนึกเก่ียวกบักำรเคำรพและกำรสร้ำงสรรค์ทรัพย์สินทำงปัญญำและงำนอนัมีลขิสิทธ์ิให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบั และ
สนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 

6) กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยก ำหนดมำตรกำรรักษำควำม

ปลอดภยัของข้อมูลข่ำวสำร เพื่อป้องกนัและลดโอกำสที่ข้อมลูส ำคญัหรือเป็นควำมลบัถูกเผยแพร่ออกไปภำยนอกโดยเจตนำ
หรือโดยควำมประมำท โดยได้มีกำรก ำหนดแนวปฏิบตัิด้ำนกำรดแูลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรับเอกสำร
และข้อมลูที่ถือเป็นควำมลบัของบริษัทจะจดัเก็บโดยหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไว้ในระบบงำนของหน่วยงำนนัน้ๆ ซึ่งหน่วยงำนอื่นไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ อนัเป็นกำรจ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูเฉพำะบคุคลที่เป็นคณะท ำงำนเทำ่นัน้ 

 นอกจำกนี ้บริษัทยงัก ำหนดให้ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศจดัเก็บข้อมลูกำรใช้งำนของพนกังำนไว้ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และประกำศกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร เร่ืองหลกัเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร 

7) กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  
บริษัทสง่เสริมให้ผู้บริหำรและพนกังำน ด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

โดยสอดคล้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จดัให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำที่
ไมถ่กูต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ควำมคุ้มครอง 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจดักำรกบัข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดย
สำมำรถติดตอ่หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อำจเป็นปัญหำโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ ดงันี  ้

1) ทำงไปรษณีย์ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1213/420 ซอย
ลำดพร้ำว 94 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

2) ทำง e-mail ที่ auditcommittee@planbmedia.co.th 
3) หรือส่งโดยตรงผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทที่ e-mail : companysecretary@planbmedia.co.th โทรศัพท์ : 

+66 (0) 2530-8053-6 ต่อ 422) ในกำรนีผู้้ ร้องเรียนสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรเก็บ
ข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นควำมลบัและคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

ส ำหรับพนกังำนของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเช่ือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยำกรที่มีคณุคำ่ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อให้กระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปด้วยควำมยตุิธรรมและเสมอภำค บริษัทจึงได้เปิดช่องทำงให้กบัพนกังำน
สำมำรถยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนกังำนทรำบถึงวิธีกำรและขัน้ตอนกำรร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน  รวมทัง้
ควำมคุ้มครองแก่พนกังำนผู้ยื่นเร่ืองร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน  และ/หรือ พยำนผู้ ให้ข้อมูลจำกกำรปฏิบตัิไม่เป็นธรรม เช่น กำร
โยกย้ำยหน้ำที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินยั เป็นต้น โดยระบเุป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในแนวปฏิบตัิกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
และประกำศให้กบัพนกังำนทรำบโดยทัว่กนั 

ทัง้นีใ้นปี 2560 ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสยั และไม่พบกำรกระท ำในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของส ำนกังำนก.ล.ต. และ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู  หรือแจ้งเบำะแสผู้กระท ำผิด 

โดยจะเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลบั โดยผู้ ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
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ดงักลำ่ว มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผย
ข้อมลูแก่บคุคลที่ไมม่ีหน้ำที่เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบำย

และแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้
1. ในกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรดแูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิด

รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัไว้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไว้ในระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร และ/หรือขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของ ตลท. รวมทัง้มีกำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ ตลท. โดยรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) 

2. กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงหรือ
อนมุตัิรำยกำรนัน้ 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขออนุมตัิจำกผู้ ถือหุ้นตำม
ข้อก ำหนดของ ตลท. ก่อนกำรท ำรำยกำร บริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด อำทิ ช่ือ ควำมสมัพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลของกำรท ำรำยกำร  รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
รำยกำรดงักลำ่วให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอยำ่งชดัเจน 

5. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัท 
ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไว้ในระเบียบอ ำนำจ
อนมุตัิและด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยใน ไมท่ ำกำรซือ้
หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 

7. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (ตำมค ำนิยำมของ 
ก.ล.ต. และ ตลท.) ต้องจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนและจดัสง่ให้กบับริษัทและให้เลขำนกุำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรมี
สว่นได้เสยีของกรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคลที่เก่ียวข้องของบริษัทรวมถึงรำยกำรท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อรับทรำบเป็นประจ ำทกุ 6  เดือน 

8. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญั โดยแสดงรำยละเอียด
ช่ือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร เง่ือนไข นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ และมลูคำ่
ของรำยกำร เหตุผลควำมจ ำเป็น และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ไว้ในรำยงำน
สำรสนเทศ และ/หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำ ปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

9) นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 
บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่
เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนในจริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนกังำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบำล” ของบริษัท  
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กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทเพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจ
กบับริษัทเป็นต้น” 

นอกจำกนัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏิบตัิ ดงันี ้

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สำร
และปฏิบตัิตำม 

• สร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม 
• จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้ำที่ 

และพร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนด้วยควำม
เคร่งครัดและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

• บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่ 

• บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยให้บริษัท
บรรลเุปำ้หมำยที่วำงไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหนว่ยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหำ
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

• ให้ควำมร่วมมือกบัภำครัฐในกำรก ำหนดให้ทกุหน่วยงำนที่เป็นคู่สญัญำกบัภำครัฐ เปิดเผยแบบแสดง
บญัชีรำยรับ – รำยจ่ำย ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมทจุริตแหง่ชำติ(ป.ป.ช.) 

• ก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทและผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน เป็นบคุคลที่ท ำหน้ำที่ให้เกิดกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 
   แนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
   บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ ดงันี ้

- ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทโดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม 

- ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์ รัปชัน กำรให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มี
สว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบับริษัทในเร่ืองที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึง่
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

- ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทจุริตและคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดย
ถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ 
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- ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลำกรทุกระดบัของ
บริษัทจะต้องปฏิบตัิโดยเฉพำะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยควำมระมดัระวงั 

• กำรให้ หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง และคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำม
แนวปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึง
นโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสนิบนบริษัท 

• กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกศุล จะต้องกระท ำในนำมบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้องด ำเนินกำรด้วยควำม
โปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัทที่ก ำหนดไว้ และถกูต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมี
กำรติดตำมและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำเงินบริจำคไม่ได้ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำร
ติดสนิบน 

• กำรให้เงินสนบัสนนุ ไมว่ำ่จะเป็นเงิน วตัถหุรือทรัพย์สนิ แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำร
ระบช่ืุอบริษัท โดยกำรให้กำรสนบัสนนุนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมธุรกิจ ภำพลกัษณ์ที่
ดีของบริษัท และต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัทที่
ก ำหนดไว้ และถกูต้องตำมกฎหมำย 

• ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้ จดัจ้ำงกบัภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดตอ่งำนกบั
ภำครัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้ำที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

• บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบคุลำกรทกุคนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมือง
ตำมกฎหมำย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงกำรน ำ
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อนัจะท ำให้บริษัท 
สญูเสยีควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องและกำรให้ควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเมือง 

   มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
- บริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนทจุริต

คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชนั กำรให้หรือรับสนิบน ในทกุ
รูปแบบ  

- แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนีค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั ง้แต่กำร     
สรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรให้ผลตอบแทนแก่พนกังำน โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั มีหน้ำที่สือ่สำรท ำควำมเข้ำใจกบั
พนักงำนผู้ ใต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบ และ
ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ 

- บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำร
ทจุริตคอร์รัปชนั ที่เก่ียวข้องกบับริษัทรวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธ ตอ่กำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  
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- ผู้ ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำด้ วยกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำหรับพนกังำน ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจ
ได้รับโทษตำมกฎหมำย  

- บริษัทจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของกฎหมำยและสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มควำมเสี่ยงด้ำนกำรทจุริตเป็นสว่นหนึง่
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมไปถึงมีกำรด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดและประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตของบริษัทอกีด้วย 
ซึ่งบริษัทได้เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและผลกัดนัให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่มีควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรม  
และอยูใ่นขัน้ตอนของกำรยื่นรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษัทท่ีตรงตอ่ควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและ
กำรประกอบกำรทีแ่ท้จริงของบริษัทรวมทัง้อนำคตทำงธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท มุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกบักำร
เปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
ผำ่นช่องทำงเผยแพร่ทำงสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับ
ทรำบข้อมลูของบริษัทได้อยำ่งทัว่ถึง และจะท ำกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศใช้บงัคบั 

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
บริษัทมุ่งมัน่สร้ำงควำมสมัพนัธ์กับนกัลงทุนและรักษำระดบัมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นและกลุม่นกั

ลงทนุต่ำงๆ โดยอยู่บนหลกักำรของควำมควำมเท่ำเทียมและสม ่ำเสมอ ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทัว่ถึง โปร่งใส 
และทนัเวลำ จึงได้จดัตัง้ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อดแูลในเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ 

หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทรำยงำนตรงตอ่กรรมกำรผู้จดักำร  เพื่อท ำหน้ำที่ติดตอ่สือ่สำรกบันกัลงทนุหรือ
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถำบนัและผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  
รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขำ่วสำรเป็นประจ ำผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทข้อมลู
ที่อยูบ่นเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไมว่ำ่จะเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบกำรเงิน ขำ่วประชำสมัพนัธ์ รำยงำนประจ ำปี 
โครงสร้ำงบริษัทผู้บริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรท่ี
แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูทำงบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบญัชีซึ่ งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแตล่ะท่ำน ตลอดจนบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รวมถึงกำรเปิดเผย
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของบริษัท(http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม ่ำเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้

1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
3) รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุยอ่ยและผู้บริหำร 
4) งบกำรเงิน และรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหน้ำ 
5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปีที่สำมำรถดำวน์โหลดได้ 
6) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
7) โครงสร้ำงกลุม่บริษัทรวมถึงบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
8) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้

แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9) หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
10) นโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
11) กฎบตัรหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
12) จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำนและกรรมกำรของบริษัทฯ 
13)  ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงำนหรือบคุคลที่รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น หมำยเลขโทรศพัท์ เป็นต้น 

ในปี 2560 บริษัทได้มีกำรติดตอ่และให้ข้อมลูกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่ตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้
กิจกรรม จ ำนวนครัง้ตอ่ปี 

Company Visit 44 
Analyst Meeting  1 
Roadshow 13 
Press Release 8 
Opportunitiy Day 2 

ทัง้นี ้ในปี 2560 ไม่มีเหตกุำรณ์ที่บริษัทถกูด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลเนื่องจำกไมป่ระกำศหรือไม่เปิดเผย
ข้อมลูที่มีสำระส ำคญัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรทัง้เร่ืองทำงกำรเงนิและเร่ืองที่ไม่ใช่ทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไมใ่ช่ทำงกำรเงินอยำ่ง

ครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนั รวมทัง้
จดัท ำและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีควำมครบถ้วนอย่ำงสม ่ำเสมอและรวดเร็วทนัเหตกุำรณ์ โดยสำรสนเทศของ
บริษัทจดัท ำขึน้อยำ่งรอบคอบ มีควำมชดัเจน ถกูต้องและโปร่งใส ด้วยภำษำที่กระชบัและเข้ำใจง่ำย 

 
 

http://investor-th.planbmedia.co.th/
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นโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อสำธำรณชน 
บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัต่อสำธำรณชน  อำทิ เช่น  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรถือหุ้น รำยช่ือและประวตัิของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะ
ผู้บริหำร ปัจจัยและนโยบำยเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้  ทัง้ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนและกำรเงิน 
นโยบำยและโครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทัง้ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำร
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบัจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม  หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่รำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือตอ่กำรตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมลูตำมข้อบงัคบัหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง งบ
กำรเงินและรำยงำนประจ ำปี  เพื่อให้นักลงทุนและผู้ ที่เ ก่ียวข้องทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่สนใจจะถือหุ้ นในอนำคตได้ใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ ผำ่นช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูตำ่งๆ ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท 
เป็นต้น 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้

เป็นไปตำมเปำ้หมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทและมติที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว และเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปในทิศทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย 
คณะกรรมกำรบริษัท จะดแูลให้มีกำรจดัท ำวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย  ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยทุธ์ แผนงำน 
และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในภำพรวมของ
ธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจำรณำอนุมตัิ และติดตำมให้มีกำรบริหำรงำนเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยจะยึดถือตำม
แนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 8 ทำ่น โดยมีกรรมกำรซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น และ 
กรรมกำรอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่ำน ทัง้นีบ้ริษัทมีกรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจ ำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำหน้ำที่ และเพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทได้อยำ่งเต็มที่ นอกจำกนีก้รรมกำรไมค่วรรับเป็นกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทและกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำร และบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรท่ี
เป็นผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำรระดบัสงู ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นและบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน 2 แห่ง ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุ ของบริษัทซึ่งบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำไป
ก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรจดักำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
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2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เปำ้หมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภำรกิจ 
และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2560 บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2560 รวมถึงกำรพิจำรณำก ำหนดงบประมำณของบริษัท ตลอดจน
ก ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และไมน้่อยกว่ำ 
3 ท่ำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุและประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ือง
ต่ำงๆ โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคดัค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี โดยไมอ่ยูภ่ำยใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทมติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต 
1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ 

นโยบำยทำงธุรกิจเปำ้หมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตำมที่ฝ่ำยจดักำรจดัท ำ 
2. ก ำกบัดแูลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำยจดักำร หรือบคุคลใด 

ๆ ซึง่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดงักลำ่ว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ

งบประมำณของบริษัท 
4. ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทยอ่ยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพมำใช้ รวมทัง้จดัให้

มีระบบควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
5. จดัให้มีกำรท ำงบดลุ และงบก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทและลงลำยมือช่ือเพื่อรับรอง

งบกำรเงินดงักลำ่ว เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่

เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 

7. จัดให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกับดแูลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำร
ปรับใช้นโยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วำ่บริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยควำม
เป็นธรรม 

8. พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ ต ำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำม
วำระ และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

9. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

10. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทได้ 
11. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้ บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และเลขำนกุำรบริษัทรวมทัง้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรดงักลำ่ว 
12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจที่เหมำะสม 
13. สง่เสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลกัสตูรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมสง่เสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนมุตัิ
รำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสยี หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมำยเป็นผู้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมกำรของบริษัทในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแตล่ะครัง้ โดยให้สง่
ค ำบอกกลำ่วเรียกประชุมถึงกรรมกำรทกุคนลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน โดยในหนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ ให้ระบสุถำนท่ี วนัเวลำ และเร่ืองที่จะประชมุ 

2. ปฏิบตัิหน้ำที่ประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทและควบคมุกำรประชุม ให้เป็นไป
ตำมข้อบงัคบับริษัทและตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว้ 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสยีง 2 ฝ่ำยเทำ่กนั 

4. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้โดยเฉพำะวำ่เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร ซึง่สอดคล้อง
กบัระเบียบข้อบงัคบัและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

3) กำรประเมินตนเองของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัท จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทัง้คณะ 

และรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้
พิจำรณำทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทในระหวำ่งปีที่ผำ่นมำ โดยสง่ให้เลขำนกุำรบริษัทสรุปและน ำเสนอผลกำรประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน 

ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรจะประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปีนอกเหนือจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรใน 5 หมวดที่
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กลำ่วข้ำงต้นแล้ว  ทัง้นี ้แบบประเมินผลกำรปฎิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคลแบง่กำรประเมินเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) 
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  (2) กำรประชุมคณะกรรมกำร (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร  

บริษัทได้จัดท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรทุกสิน้ปี
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบเกณฑ์
กำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 เร่ืองควำมคืบหน้ำของแผนงำน และหมวดที่ 2 เร่ืองกำรวัดผลกำร
ปฏิบตัิงำน ซึ่งผลกำรประเมินดงักลำ่วจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับขึน้เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จดักำร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้ห้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปีเพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ของคณะ 
กรรมกำรชุดยอ่ยรวมทัง้พิจำรณำทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมกำร จัดท ำขึน้ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำม
แนวทำงปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงและลกัษณะธุรกิจของบริษัท 

4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัท ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
- คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัชีตำม

ตำรำงนดัประชมุที่ได้ก ำหนดไว้ลว่งหน้ำทัง้ปี และมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยแจ้งลว่งหน้ำอยำ่ง
น้อย 7 วนั ส ำหรับกำรประชมุทกุครัง้จะต้องมีกรรมกำรมำประชมุไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ 

- มีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับเอกสำรกำร
ประชุมลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร เพื่อให้มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรศกึษำ และพิจำรณำเร่ืองเพื่อ
กำรให้ควำมเห็นและกำรออกเสยีงลงคะแนน 

- ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำร
อภิปรำย และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นส ำคญั เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรแตล่ะคนแสดง
ควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นที่ได้จำกที่ประชมุ 

- ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวำระดงักลำ่วๆ 

- กำรประชมุทกุครัง้ ต้องมีกำรจดบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

- นอกจำกนี ้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรยงัสำมำรถประชุมกันเองได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกนั โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
หรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันกับผู้ สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วม จ ำนวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2560 

  โดยในปี 2560 บริษัทได้จดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชมุของกรร
รมกำรคิดเป็นร้อยละ 86.15 ซึง่มีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้
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ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 

1 พลต ำรวจเอก
สมชำย 

วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 8/8 

3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร 6/8 

4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 8/8 

5 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมกำร 2/8 

6 นำยอำดิ วำทนำ สเรียทมดัชำ กรรมกำร 0/1 

7 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 8/8 

8 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

9 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

*นำยอำดิ วำทนำ เสรียทมดัชำ ได้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป 

5) คณะกรรมกำรชุดย่อยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยเพื่อท ำหน้ำที่พิเศษ โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรบริษัท มี
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำร  ชุดย่อยจ ำนวน 5 
คณะได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัทประกอบด้วย 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
3) คณะกรรมกำรบริหำร  
4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 7 ครัง้ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่

เข้ำร่วมประชุม 
1 พลต ำรวจเอก

สมชำย 
วำณิชเสนี ประธำนกรรมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/กรรมกำรอิสระ 
7/7 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธ์รัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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  ทัง้นี ้นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำ
หน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และยงัเคยด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคญัในสำยกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำงให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัดในฐำนะหน่วยงำนภำยนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรม
วินิจ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคลำกรภำยในบริษัทที่ดูแลและประสำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั โดยในปี 2560 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 7 ครัง้  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 1.  สอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
 2. สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกย้ำยเลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรวำ่จ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน 
หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

 3.  สอบทำนให้บริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้หรือเลกิจ้ำงบคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำวรวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

 6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

(2)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(3)  ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด  

ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(4)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(5)  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(6)  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละทำ่น 
(7)  ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ

บตัร (Charter) 
(8)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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7.  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(1)  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2)  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3)  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น 

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

8.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 
ทำ่น ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 ดร.เพ็ญนภำ  ธนสำรศิลป์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2 นำงมลฤดี  สขุพนัธรัชต์   กรรมกำร 
3 นำยเอกภกัดิ์  นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นในเร่ืองโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท อนัได้แก่ ขนำดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจำรณำตำมขนำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท  เปรียบเทียบกับขนำดและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจบุนั รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท 

2. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรโดยพิจำรณำจำก 
- คณุสมบตัิของกรรมกำรที่เหมำะสมกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท และเป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 
- ควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรรวมถึง

คณุสมบตัิตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 
3.  สรรหำผู้มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก ำหนดไว้ 

- ในกรณีที่กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- ในกรณีที่มีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลง 
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- ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ
แตง่ตัง้ 

4.  พิจำรณำโครงสร้ำง จ ำนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท ทัง้ที่เป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงินท่ีเหมำะสมให้แก่ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยทบทวนควำมเหมำะสมของ
หลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั พิจำรณำเปรียบเทียบกบัข้อมลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนักบั
บริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่ำตลำด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกบับริษัท เพื่อจูงใจและ
รักษำไว้ซึ่งกรรมกำรที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 5. พิจำรณำเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
และน ำเสนอผลกำรประเมินตำมเกณฑ์นัน้ๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตลอดจนน ำเสนอจ ำนวนและ
รูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรที่สอดคล้องกบัผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

6.  พิจำรณำควำมเหมำะสมและเง่ือนไขต่ำงๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรสร้ำง
มลูค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว และเพื่อสำมำรถรักษำบคุลำกรท่ีมีคณุภำพได้อยำ่งแท้จริงภำยใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หุ้น 

7.  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

มอบหมำยและปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

 คณะกรรมกำรบริหำร  
 บริษัทมีกำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทเป็นประจ ำทุกสปัดำห์ ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 2 ทำ่น  ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2 ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำยประสงค์  จรุงเบญจธรรม ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1.  คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์กำรประกอบ

กิจกำรของบริษัท ทัง้นีใ้นกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับหรือค ำสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด นอกจำกนี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ที่จะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิหรือให้ควำมเห็นชอบ 

2.  จัดท ำวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร
ด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ให้เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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4.  มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเฉพำะกรณีหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภำยใต้วงเงิน
หรืองบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดยในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กลำ่วข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือภำระผกูพนัใดๆ ที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 25 
ล้ำนบำท ในสว่นของหนีส้นิหรือภำระผกูพนัใดๆ ให้รวมถึงสนิเช่ือโครงกำรท่ีบริษัท ท ำกบัสถำบนักำรเงินใดๆ (Project Finance) 
ด้วย 

5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองและภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ ให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

5.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.2  รำยงำนของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ ำปีและงบ
กำรเงินรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   5.3  รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร 
 6.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนที่ก ำหนดใน

ค ำสัง่นี ้จะต้องประกอบด้วย กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็น
องค์ประชมุในอนัท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ดงักลำ่วได้ 

 7.  ในกำรออกเสยีงของกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแตล่ะคนมีสทิธิออกเสียง
ได้ทำ่นละ 1 เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดอีก 1 เสยีง 

 8.  กำรลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

 9.   ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดทำ่นหนึง่
จะเรียกให้มีกำรประชมุเป็นกรณีพิเศษตำ่งหำกจำกกำรประชมุตำมปกติก็ได้ แตท่ัง้นี ้ต้องบอกกลำ่ว วำระกำรประชมุลว่งหน้ำแก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท ำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุนัน้ 

10.  คณะกรรมกำรบริหำร จะแตง่ตัง้คณะท ำงำน และ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท ำหน้ำที่กลัน่กรองงำนท่ีน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรหรือเพื่อให้ด ำเนินงำนใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้
ด ำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแหง่อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ก็ได้ 

11. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนดหรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดไว้ ทัง้นีก้ำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำร
บริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) อำจมีสว่นได้เสยี
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ทำ่น ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560  ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 
3 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ กรรมกำร 

 

  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจในลกัษณะที่

สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิสำกล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตลอดจนก ำกับดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

2. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ตลอดจนก ำกบัดแูลให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

3. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตและติดสนิบน 
(Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตและติดสนิบน 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมิน

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
6. แตง่ตัง้คณะท ำงำน เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ ตลอดจน

แต่งตัง้ที่ปรึกษำอิสระที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเพื่อให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ปฏิบตัิหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่
ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และอยำ่งน้อย 1 ทำ่นซึง่เป็น

กรรมกำรอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรอิสระ 

2 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร 

3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร 

4 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 

โดยมีนำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
2. ก ำกับดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยทุธ์

และเปำ้หมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึน้ 

รวมทัง้แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสีย่ง 
เพื่อให้มีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

5. สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยของกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ

เหตุกำรณ์ส ำคญัซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบและพิจำรณำ
โดยเร็วที่สดุ 

7. พิจำรณำสอบทำนกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 
8. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 

6) ฝ่ำยบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรไว้แยก
จำกกนัอยำ่งชดัเจน กลำ่วโดยสรุป คือ คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำย
บริหำร และฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่บริหำรสงูสดุของบริษัท โดยมีอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี  ้

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
1. กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัท และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ

เปำ้หมำยตำมกลยทุธ์และแผนกำรทำงธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
3. ด ำเนินกำรและปฏิบตัิภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำยและเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร

บริษัท 
4. สัง่กำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำย 
5. อนุมตัิ และ/หรือ มอบอ ำนำจกำรท ำนิติกรรมเพื่อผูกพนับริษัท ส ำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึง

ธุรกรรมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ด ำเนินกำรแทน ทัง้นี ้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไมเ่ป็นกำรผกูพนัทรัพย์สนิของบริษัทโดยตรง 

6. ประสำนงำนผู้บริหำร และพนกังำน เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยและทิศทำงธุรกิจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

7. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทนุใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
เพิ่มรำยได้ให้แก่บริษัท 

8. พิจำรณำกำรน ำสทิธิและทรัพย์สนิของบริษัท ไปก่อภำระผกูพนัใดกบับคุคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือสถำบนั
กำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 
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9. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
มอบหมำยไว้ 

10.  พิจำรณำอนุมตัิกำรลงทุนในตรำสำรและหลกัทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทอนมุตัิมอบหมำยไว้ 

11.  อนมุตัิในหลกักำรกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และ
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุครำวถดัไป 

12. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญๆ ที่ ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับปี หรือที่
คณะกรรมกำรบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว 

13.  ดแูลกำรท ำงำนของพนกังำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบตัิงำนด้วยหลกั
ธรรมำภิบำลในกำรท ำธุรกิจ 

14.  สง่เสริมพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของพนกังำนเพื่อเพิ่มศกัยภำพขององค์กร 
15.  พิจำรณำแตง่ตัง้ที่ปรึกษำตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินกำรของบริษัท 
16. พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเง่ือนไขปกติทำงกำรค้ำ เช่น ซือ้ขำยสินค้ำด้วยรำคำ

ตลำด กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอตัรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้เครดิตเทอมเหมือนลกูค้ำทัว่ไป เป็นต้น ทัง้ นีภ้ำยใต้
นโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

17.  อนมุตัิกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย และเลกิจ้ำงพนกังำนระดบัผู้บริหำร 
18.  ด ำเนินกิจกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีป้ระธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติเร่ืองหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทำงกำรค้ำ รำยกำรได้มำ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ส ำคญัของบริษัท และ/หรือ รำยกำรที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีสว่นได้
เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กบับริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรำยกำรที่เป็นเง่ือนไข
ปกติทำงกำรค้ำที่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำอนมุตัิไว้และได้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้น ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเร่ืองดงักลำ่ว 

7) เลขำนุกำรบริษัท 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และ
กำรประกอบธรุกิจของบริษัท 

(2)  จดัเตรียมเอกสำรและข้อมลูประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(3)  ประสำนงำนและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(4)  จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(5)  เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
(6)  จดัเตรียมข้อมลูและกำรบรรยำยเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ 
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(7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

8) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเชน่ 

กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริกำร เลขำนุกำรบริษัท ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ำยบญัชี เป็นต้น ได้เข้ำรับกำรอบรมสมัมนำใน
หลกัสตูรหรือร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดัขึน้ โดยสมำคมสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ส ำนกังำนก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และสถำบนัผู้ เช่ียวชำญอื่นๆ อยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง 
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  โดย
บริษัทจะแจ้งให้กรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบเก่ียวกับหลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมกำรในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้ดียิ่งขึน้  

 
รำยช่ือ  

นำยปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ สมัมนำ “CEO Networking 2017” จัดโดย ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ดร.พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ สมัมนำ “CEO Networking 2017” จัดโดย ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

นำยเอกภกัดิ์  นิรำพำธพงศ์พร อบรม “Director Accreditation Program” รุ่นที่134/2560 จัดโดยสมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) 

พล.ต.อ.สมชำย  วำณิชเสนี สมัมนำ “Audit Committee Guide for Compliance and Ethical Culture 
Oversight” จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) 

นำงมลฤดี  สขุพนัธรัชต์ - สมัมนำ “Audit Committee Role in Compliance and Ethical Culture 
Oversight” จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) 

- สมัมนำ “Preparation of Listed Company to the New CG Code” จดั
โดยส ำนกังำนก.ล.ต./ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ โดยมีนโยบำยให้มีกำร

ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัทโครงสร้ำงกำรลงทนุ โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน กฎหมำย ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรกำรอบรมกรรมกำร รวมทัง้ข้อมลูอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้นีเ้พื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท
ให้แก่กรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่เป็นครัง้แรก 

9) แผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง 
บริษัทมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับผู้ บริหำรระดับสูง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อ  
(1)  ทดแทนบคุลำกรในต ำแหนง่ส ำคญั ส ำหรับกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
(2)  เพื่อตอบสนองแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในกำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมของก ำลงัคน  
 (3)  เพื่อเพิ่มโอกำสควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจในกำรท ำงำนเนื่องจำกเป็นกำร 
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สรรหำบคุลำกรภำยในองค์กรเป็นล ำดบัแรก ทัง้นี ้บริษัทได้พิจำรณำต ำแหนง่ที่ส ำคญัที่จ ำเป็นต้องมีแผน
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในกำรคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อสืบทอด
ต ำแหนง่ จะพิจำรณำจำกหลำกหลำยปัจจยั เช่น อำย ุประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำน
ที่ท ำ ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ เป็นต้น  

10) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิสม ่ำเสมอ ใช้ดลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู
ส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแล
เก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรควบคุมภำยใน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน   
  บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นส ำคัญ 

ดงันัน้ จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำร
ระหวำ่งกนั โดยมีนโยบำยซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิ
ของพนกังำนทัว่ทัง้บริษัท 

2.  กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำร ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  มีกำรน ำเสนอรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

   กำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ด้ำนกำรเงิน และกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุ ลที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดแูลรักษำทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิและ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

9.1.1 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2560  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิคำ่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บำท บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่   31 ธันวำคม 2560 ให้แก่บริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้  
3,886,000 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ย ในด้ำนอื่น ๆ นอกจำกกำรสอบบญัชีเทำ่นัน้ 
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ค่ำบริกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

9.2 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

กรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำร

ใหม ่โดยจะสรรหำบคุคลเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ 
(แล้วแต่กรณี) โดยหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะค ำนึงถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย
กรรมกำรในจ ำนวนที่เหมำะสมกับขนำดและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) ควำมเหมำะสมของคณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจสือ่โฆษณำ 
และทกัษะของกรรมกำรที่จ ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ หรือ
พิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท โดยกำรจดัท ำ Board Skill Matrix 
เพื่อก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ ซึง่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบคุคลที่
จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัท จำกกำรแนะน ำของกรรมกำรอื่นในบริษัท กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท กำรสรรหำโดยที่ปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนข้อมูล
กรรมกำร (Director Pool) ของหน่วยงำนต่ำงๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเห็นสมควรและเหมำะสม โดยบคุคลดงักลำ่วจะต้องมีคณุสมบตัิครบตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อยำ่งไรก็ตำม กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมจ่ะต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัท
ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)  ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมกำรคนท่ี
อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระนัน้ อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหนง่อีกได้ ทัง้นีน้อกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้วกรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ  

  (1)  ตำย  
  (2)  ลำออก  
  (3)  ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย   
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  (4)  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง หรือ  

  (5)  ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของ

บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเข้ำเป็นกรรมกำร
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้น
แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไมช่กัช้ำ หำกมีสว่นได้สว่นเสยี
ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บริษัทท ำขึน้หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจสื่อโฆษณำ พอที่จะสำมำรถท ำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะพิจำรณำคณุสมบตัิในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น 
ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 3 คน โดยมีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ครำว

ละ 3 ปี โดยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 
กลำ่วคือ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลบัมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่ เป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระที่สอดคล้องกบัประกำศก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำงพนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
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ส ำนกังำน ก.ล.ต. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือ
ให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญำ
มีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไปแล้วแต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว 
ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง  1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้ นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำงพนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
10. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
11. ไมเ่ป็นกรรมกำรของ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนคิดเป็นสดัสว่นมำกกว่ำ 1 ใน 3 หรือร้อยละ37.5 ของกรรมกำรทัง้คณะ 
ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ (3) นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ โดยกรรมกำรอิสระมีควำมเป็น
อิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ทัง้นีใ้นระยะเวลำ
บญัชีที่ผำ่นมำ กรรมกำรอิสระไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือให้บริกำรทำงวิชำชีพแก่บริษัท 

นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำคณุสมบตัิในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและ
ควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรบริหำร 
ในกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้โดยจะพจิำรณำคดัเลอืกจำกกรรมกำรหรือ

ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทท่ีสำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัทและ
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สำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถงึกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัทมกีลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้
1)  กำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท ในบริษัทย่อย 

 บริษัทได้สง่ตวัแทนเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ยตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
บริษัท นำยปรินทร์  นำยพนิิจสรณ์   

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ 
บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท แอด คซูีน จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท เดอะ วนัพลสั จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท เมอซี่ พลสั จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท แม็กซ์วิว มเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ทนูำ่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท แพลน บี มำเลเซยี เอสดีเอ็น บีเอชดี  กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั กรรมกำร - 

2)  กลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย 
บริษัทก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทเข้ำไปดแูลให้บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เป็นไป

ตำมนโยบำยของบริษัท นอกจำกนีต้้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วให้ครบถ้วนถูกต้อง ใช้หลกัเกณฑ์ในกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำ
รำยกำรขัน้ต้นในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ำกบัให้มกีำรจดัเก็บข้อมลูกำรบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ย
ให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก ำหนดอีกด้วย 

 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) และเพื่อควำม

โปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน บริษัท 
ได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้
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1.  ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้ บริหำร รวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน ระดับ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ เก่ียวกบัหน้ำที่ท่ีต้องจดัท ำและสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2.  ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบั
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่ จดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภำวะ สง่ผ่ำนมำยงัเลขำนกุำรบริษัท ซึ่งมีหน้ำที่รวบรวมและสรุปรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ เพื่อรำยงำนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ก่อนน ำสง่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ โดยให้จดัท ำและน ำสง่ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร
หรือรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3.  ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบั 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบตัิงำนที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมีผลต่อกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน หรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัท จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร
และผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่งดกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัลว่งหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชน 
และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4.  ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมลูภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่นตน โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ๆ 
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10.     ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
10.1 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  

แพลน บี ยดึมัน่นโยบำยด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นองค์กรนวตักรรมที่ด ำเนินธุรกิจด้วยวธีิกำรท ำงำนและควำมสำมำรถที่
เทียบเทำ่บริษัทชัน้น ำในระดบัสำกลภำยใต้หลกับรรษัทภิบำลและมำตรฐำนควำมปลอดภยั เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีผล
ประกอบกำรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและมีกำรดแูลด้ำนควำมปลอดภยั สิง่แวดล้อม และชมุชน ตำม
แนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมของบริษัท
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบที่เร่ิมต้นจำกตนเองและได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจ  ที่
ครอบคลมุ 3 ด้ำนหลกั คือ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสิง่แวดล้อม และด้ำนสงัคม  ซึง่ประกอบไปด้วยประเด็นตำ่งๆ ดงันี  ้

ด้ำนเศรษฐกิจ 

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงถกูต้องตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังำน ชมุชนและสงัคม คูค้่ำ ลกูค้ำและ
ประชำชน คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้หนว่ยงำนภำครัฐ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย  

บริษัทมีกำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เพื่อป้องกันกำรใช้  
software ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ และกำรเคำรพในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืน โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน ซึ่งแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมเป็นธรรม เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมไปถึงกำรต่อต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ 
และสง่เสริมควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) ด้วยกำรสนบัสนนุคู่ค้ำที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม และร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนำให้ผู้ ส่งมอบสินค้ำมีควำมยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้กระบวนกำรจัดหำมีควำมชัดเจน โปร่งใส และมี
จรรยำบรรณ  

ทัง้นี ้แนวทำงกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ยงัครอบคลมุถึงกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคลำกร มีกำรพฒันำ
ควำมรู้และทักษะของบุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดโอกำสให้ผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมได้มีโอกำสเข้ำมำร่วมท ำงำนกับบริษัท รวมถึงกำรสื่อสำรกับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่ำงโปร่งใส ทนัเวลำ โดยกำร
เปิดเผยข้อมลูที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่ำงโปร่งใส ทนัเวลำ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้น ผ่ำนช่องทำงที่
เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยและมีควำมเทำ่เทียมกนั   

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่สร้ำงสรรค์ พฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่องให้กบัลกูค้ำ โดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั โดยยึดมัน่ตำมมำตรฐำนของสื่อ
โฆษณำของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมปลอดภยั ไม่ว่ำจะเป็นขัน้ตอนกำรติดตัง้สื่อหรือกำรรับชมสื่อ โดยมีกำรศึกษำ 
ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อำจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคอยำ่งสม ่ำเสมอ  มีกำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของสื่อโฆษณำที่
ติดตัง้เพื่อมิให้เกิดอันตรำยต่อประชำชนในบริเวณที่มีสื่อติดตัง้อยู่ เป็นต้น และมีวิศวกรรับรองโครงสร้ำงกำรติดตัง้สื่อที่ได้
มำตรฐำนตำมหลกัวิศวกรรม  ทัง้นีต้ัง้แต่เร่ิมด ำเนินธุรกิจ บริษัทไม่ เคยมีอุบตัิเหตุที่เกิดจำกสื่อโฆษณำของบริษัท รวมถึงกำร
เตรียมแผนและซกัซ้อมรับมือตอ่เหตกุำรณ์ฉกุเฉินท่ีอำจเกิดขึน้  
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 ผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทมีคณุภำพสงูและเป็นสื่อโฆษณำที่มีมำตรฐำนตรงตำมหรือเหนือกวำ่ควำมคำดหมำย
ของผู้บริโภค ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงได้ และบริษัทได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริกำรที่
ถกูต้อง ชดัเจน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ ไมเ่กินควำมเป็นจริง ทัง้นีย้งัมีนโยบำยในกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำไมน่ ำไปใช้เพือ่
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ รวมทัง้รับฟังควำมคิดเห็นของลกูค้ำที่มีต่อสินค้ำและบริกำร นอกจำกนีบ้ริษัท
ยงัให้ควำมส ำคญักบัเนือ้หำโฆษณำ โดยจะมีกำรตรวจสอบเนือ้หำโฆษณำให้ถกูต้องตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด และไม่
ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีอีกด้วย  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรได้มีกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจำกสินค้ำ
ประเภท Office Supply  หรือมีกำรสือ่สำร แจ้งข้อมลูขำ่วสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัคูค้่ำผำ่นระบบ หรือทำง e-mail เพื่อลดกำรใช้
กระดำษ เป็นต้น  

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งและผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำร
ของกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดัพลงังำนตำมหลกักำรสำกล และยงัสง่เสริมให้มี
กำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนกังำนในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงชำญฉลำดและมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนสร้ำงสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องโดยพนกังำนทกุคนมีหน้ำที่โดยตรงในกำรดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิ
ใดๆ ของบริษัทท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน เสื่อมคำ่ สญูหำย หรือสญูเสยีไปโดยเปลำ่ประโยชน์ รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกรอื่นๆ 
ของบริษัท สว่นรวมและประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จดัท ำเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรซึ่งเน้นกำรใช้พลงังำนตำม
ควำมจ ำเป็นลดกำรสญูเปลำ่ของทรัพยำกร บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่อง ได้แก่ 

1.  บริหำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลติสือ่โฆษณำให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
เพื่อเป็นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทได้มีกำรพฒันำปรับปรุงวสัดทุี่ใช้ผลติสือ่ ดงั ตอ่ไปนี ้ 

 1.1. โฆษณำประเภท Serie Poster คือไวนิลโดยลดควำมหนำของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณำ แต่ยังคงควำม
แข็งแรงทนทำนและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้มีประสิทธิภำพคงควำมโดดเด่นของสื่อโฆษณำได้เหมือนเดิม 
ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีสื่อโฆษณำประเภท SeriePoster จ ำนวน 47 ป้ำย และจำกโครงกำรดงักลำ่วสำมำรถช่วยให้บริษัทลดกำร
ใช้ไวนิลผลิตโฆษณำได้ถึง 28.2 กิโลกรัมต่อ กำรเปลี่ยนป้ำย 1 ครัง้ หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.84 และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้
ประมำณ 64,484 บำทตอ่ครัง้ ซึง่ในปี 2560 ปีบริษัทมีกำรเปลีย่นแผน่ปำ้ยประมำณ 7 ครัง้ (72 หน้ำปำ้ย) คิดเป็นน ำ้ หนกัไวนิล
ทัง้หมด 205.2 kg./ปี และสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยได้ทัง้สิน้ 469,224 บำท  

1.2 โฆษณำประเภท Metro Poster วสัดทุี่ใช้ผลติคือกระดำษยโูปโ้ดยลดกำรใช้แถบขำวที่ติดที่แกนมอเตอร์แตย่งัคง
สำมำรถเปิดระบบหมุนได้ตำมปรกติโดยไม่มีปัญหำ และไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำ ซึ่งบริษัทมีสื่อโฆษณำ
ประเภท MetroPoster จ ำนวน 207 ปำ้ย และจำกโครงกำร ดงักลำ่วสำมำรถช่วยให้บริษัทลดกำรใช้กระดำษยโูป้ได้ปำ้ยละ 1.10 
ตร.ม.และสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยได้ประมำณ 650 บำทตอ่ปำ้ย ซึง่ในปี 2560 บริษัทสำมำรถลดกำรใช้กระดำษยโูปไ้ด้จ ำนวน 128 
ปำ้ย คิดเป็น 141 ตร.ม. และสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยได้ทัง้สิน้ 83,200 บำท  

2. กำรเปลีย่นระบบแสงสวำ่งของปำ้ยโฆษณำเพื่อประหยดัพลงังำน 
บริษัทยงัคงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแสดงภำพโฆษณำรวมทัง้เพิ่มอำยกุำรใช้งำน 

และเป็นกำรประหยดัคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทจำกกำรประหยดัพลงังำน บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึง่ติดตัง้ในปำ้ยโฆษณำภำพนิ่ง
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ของบริษัทจำกเดิมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ที่ไมม่ีสำรปรอท และลดกำรปลอ่ยก๊ำซ Co2 ได้
ถึง 44 kg/หลอด/ปี หรือลดได้ถึง 78% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์  โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทัง้สองชนิดสำมำรถ
เปรียบเทียบได้ดงัตำรำงตอ่ไปนี ้

 ตำรำงเปรียบเทียบคณุสมบตัิของหลอดฟลอูอเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในปำ้ย Serie Poster ขนำด 644.84 
ตร.ม. 

คุณสมบัต ิ หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบแอลอีด ี

จ ำนวนวตัต์ที่ใช้ตอ่ ตรม. 225 วตัต์/ตรม. 120 วตัต์/ตรม. 
อำยกุำรใช้งำน 15,000 - 20,000 ชม. 30,000 - 50,000 ชม. 
คำ่ควำมสวำ่งเมื่อมีภำพโฆษณำ 0 - 800 ลกัส์ 10 - 100 ลกัส ์
อตัรำคำ่ไฟตอ่ปีเมื่อใช้วนัละ 6 ชัว่โมง 
(คำ่ไฟเฉลีย่ยนูิตละ 4 บำท) 

1.51 ล้ำนบำท 0.81 ล้ำนบำท 

  ส ำหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนัน้ บริษัทได้ท ำกำรแยกหลอดที่
เสื่อมสภำพกำรใช้งำน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรก ำจัดและดูแลขยะที่เป็นหลอดไฟ 
พฒันำเพื่อน ำกลบัมำใช้ใหม ่หรือท ำลำยอย่ำงถกูวิธี เนื่องจำกในหลอดฟลอูเรสเซนต์จะมีสำรปรอทซึง่เป็นอนัตรำยตอ่คณุภำพ
ชีวิตของคนในชมุชนและสิง่แวดล้อม  ส ำหรับหลอดที่อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์และสำมำรถใช้กำรได้ บริษัทได้น ำไปบริจำคและเก็บ
บำงสว่นไว้ใช้งำนภำยในส ำนกังำน 

3. กำรลดกำรใช้พลงังำนและอปุกรณ์ภำยในส ำนกังำน 
บริษัทสนบัสนุนกำรลดกำรใช้พลงังำนและอุปกรณ์ภำยในส ำนกังำนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  และได้ด ำเนินงำนด้ำน

ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม เช่น ลดกำรใช้ทรัพยำกรสิน้เปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรลดกำรใช้
กระดำษด้วยวิธีกำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรลดกำรใช้หมึกพิมพ์ด้วยกำรลดกำรพิมพ์สี กำรลดกำรใช้พลงังำนด้วยกำรปิด
หลอดไฟที่ไมจ่ ำเป็นและในเวลำพกักลำงวนั เป็นต้น 

 กำรพัฒนำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
 บริษัทให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในกำรพัฒนำ
นวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงมลูค่ำและคณุค่ำต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบักำรเจริญเติบโตของธุรกิจ
อย่ำงยัง่ยืน ด้วยกำรลดกำรใช้วสัด ุวตัถดุิบ ในกระบวนกำรผลิต รวมไปถึงกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่
ผำ่นมำมีด ำเนินกำรน ำวสัดเุหลอืใช้ อำทิ แผน่ปำ้ยไวนิลโฆษณำที่ถกูรือ้ถอนแล้ว ไปมอบให้แก่หนว่ยงำนรำชกำร หรือองค์กรกำร
กศุลเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์หรือน ำไปผลติเป็นสนิค้ำเพื่อออกจ ำหนำ่ยสร้ำงรำยได้ให้กบัผู้ ด้อยโอกำสในสงัคม ทัง้นีไ้ด้มีกำรสือ่สำร
และเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีรับทรำบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
 ในปี 2560 บริษัทได้รับโล่ประกำศเกียรติคณุผลงำนในฐำนะบริษัทหรือองค์กรภำคธุรกิจเอกชนที่มีผลงำน  CSR เป็น
เลิศด้ำนกำรพฒันำสงัคมจำกกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของมนษุย์ ในโครงกำรสนบัสนนุแผ่นป้ำยไวนิลโฆษณำที่
ทำงบริษัทไม่ได้ใช้งำนแล้วมำเป็นวสัดุในกำรผลิตกระเป๋ำหรือของใช้อื่นๆ ทัง้นีโ้ครงกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรช่วยฝึก
อำชีพให้กบัผู้ ด้อยโอกำสในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสงักดักรมพฒันำสงัคมและ สวสัดิกำร ซึ่งเป็นกำรช่วยพฒันำศกัยภำพ
ด้ำนอำชีพแก่กลุม่ผู้ ด้อยโอกำสให้สำมำรถหำรำยได้เลีย้งตนเอง 
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 ด้ำนสงัคม 

 กำรเคำรพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพกฎหมำยและกำรไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก ำหนดนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ
วำ่ด้วยเร่ืองกำรไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน ซึง่แสดงให้เห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเสมอภำคควำมเทำ่เทียมกนัในแง่ของศกัดิ์และ
สิทธ์ิ โดยมีนโยบำยไม่เลือกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ หรือสมรรถภำพทำงร่ำงกำย โดยเห็นได้จำกกำรให้โอกำสที่
เท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำนของบริษัท  นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดให้มีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกคู้ค่ำ กำรคดักรองคู่ค้ำอย่ำงเป็น
ระบบและสำมำรถตรวจสอบได้โดยปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมษุยชนสำกล 

ด้ำนกำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัในควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคนและมีควำมเช่ือมัน่วำ่ “พนกังำน” คือทรัพยำกรที่ส ำคญัที่สดุสำมำรถ

น ำองค์กรไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืนได้และเป็นก ำลงัขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วำมส ำเร็จมำโดยตลอด โดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัใน
กำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ 

1) กำรจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำน โดยจดัโปรแกรมกำรตรวจให้สอดคล้องและเหมำะสมกบั
อำยุของพนักงำนแต่ละคน พร้อมทัง้อ ำนวยควำมสะดวกโดยให้โรงพยำบำลมำให้บริกำรตรวจสุขภำพที่
ส ำนกังำนของบริษัท รวมไปถึงกำรมีสวสัดิกำรพนกังำน เช่น สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรประกนัชีวิตและ
อบุตัิเหตกุลุม่ สวสัดิกำรเงินช่วยเหลอืและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลอืงำนศพ กรณีพนกังำนเสยีชีวิต และกรณีบิดำ 
มำรดำ บตุร หรือ คูส่มรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของพนกังำนเสยีชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนกังำนสมรส เป็นต้น) 

2) ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนที่ท ำงำน บริษัทมีกำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน  มีประกันสุขภำพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม ส ำหรับ
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในทีมเสี่ยงภัย กำรอบรมเร่ืองกำรซ้อมหนีไฟให้แก่พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี กำรจัด
กิจกรรม 5 ส กำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนำมยั โดยใน
ปี 2560 บริษัทไมม่ีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตรุ้ำยแรง ไมม่ีพนกังำนท่ีเสยีชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหสัแตอ่ยำ่ง 
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3) สง่เสริมให้พนกังำนดแูลรักษำสขุภำพ โดยบริษัทจดัให้มีพืน้ท่ีส ำหรับกำรออกก ำลงักำยและกีฬำ พร้อม อปุกรณ์

กำรออกก ำลงักำยภำยในส ำนกังำนของบริษัทอำคำร 2 ชัน้1 และในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มี กิจกรรมกำร
แข่งขนัปิงปองระหว่ำงพนกังำนหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเป็นสนบัสนุนให้พนกังำน  ตระหนกัถึงควำม     
ส ำ คญัของกำรออกก ำลงักำย และเป็นกำรสง่เสริมให้เกิดควำมสำมคัคีระหวำ่งเพื่อนพนกังำนอีกด้วย  

 
4) โครงกำร “Run for Others Charity 2017” โดยบริษัทร่วมกบัมลูนิธิออทิสติกไทยร่วมวิ่งมำรำธอน ณ สวนลมุพินี

รำยได้จำกกิจกรรมมอบเป็นเงินสนบัสนนุให้กบัมลูนิธิออทิสติกไทย เพื่อสง่เสริมและ พฒันำคณุภำพชีวิตเด็ก
ออทิสติก และสนบัสนนุให้พนกังำนได้ออกก ำลงักำยเสริมสร้ำงให้พนกังำนมีสขุภำพอนำมยัที่แข็งแรง 

5) บริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้พนกังำนมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินในระยะยำว ด้วยกำรให้ควำมรู้ในกำรลงทนุทำง
กำรเงิน กำรบริหำรภำษี กำรเก็บออมของพนกังำนเพื่ออนำคต โดยเฉพำะกำรลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทำง
ภำษี เช่น กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ (Retirement 
Mutual Fund : RMF) เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงและอิสรภำพทำงกำรเงินในวยัเกษียณ 

6) บริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนรู้ระดบัองค์กรและกำรพฒันำบุคลำกร  โดยกำรให้ควำมส ำคญักับกำร
พัฒนำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลทัง้ระบบให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่กำรสรรหำบุคคล พัฒนำ
พนกังำน ก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม จัดให้มีสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อยกระดบักำรท ำงำนของ
พนกังำนอย่ำงมืออำชีพ พฒันำระบบกำรท ำงำนและสร้ำงนวตักรรมในองค์กร  สนบัสนนุให้พนกังำนมีโอกำส
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตลอดจนเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กบั
พนกังำน เพื่อควำมสขุทัง้กำยและใจของพนกังำน อนัจะน ำไปสูผ่ลกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม
อีกด้วย 

 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 

บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อ ประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ และควำม
เข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคมไทย ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือของบริษัท คู่ค้ำของบริษัท ดงัเช่นกำรพฒันำระบบรำยงำนสภำพ
จรำจรอจัฉริยะบนทำงพิเศษซึ่ง ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขบัขี่ยำนยนต์อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทได้มีกำรพฒันำ
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ระบบกำรรำยงำนสภำพจรำจรอจัฉริยะบนทำงพิเศษโดยได้เพิ่มประมำณกำร ระยะเวลำที่ผู้ ขบัขี่จะใช้ในกำรเดินทำงไปยงั
จุดหมำยต่ำงๆ และนอกจำกนัน้ยงัได้ปรับปรุงกำรแสดงผลสภำพจรำจรในเส้นทำงต่ำงๆ ให้มีควำมเสมือนจริงมำกยิ่งขึน้เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพ และเพิ่มควำมแมน่ย ำในกำรวำงแผนกำรเดินทำงของผู้ ใช้รถใช้ถนนได้มำกยิ่งขึน้ อีกทัง้
ยงัเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในช่วยเพิ่มประสทิธิภำพ และสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้กบัสือ่โฆษณำในบริเวณดงักลำ่วของบริษัท  

   
นอกจำกนีส้ ำหรับสื่อโฆษณำบนระบบรถไฟฟ้ำใต้ดิน บริษัทได้จดัพืน้ที่โฆษณำประชำสมัพนัธ์  เพื่อให้ข้อมลูขำ่วสำรที่

เป็นประโยชน์แก่ผู้ โดยสำรท่ีเดินทำงด้วยรถไฟฟำ้ใต้ดิน ซึง่ถือเป็นกำรร่วมพฒันำคณุภำพชีวิตของคนเมอืงที่เดินทำงด้วยรถไฟฟำ้
ใต้ดินเป็นประจ ำ และตำมที่บริษัทได้มีกำรจดักิจกรรมพกัผ่อนประจ ำปีของพนกังำน ซึ่งจดัขึน้เมื่อเดือนพฤษภำคม 2560 บริษัท
ได้จัดให้มีกิจกรรม CSR เพื่อให้พนักงำนของบริษัทได้ร่วมกันพัฒนำโรงเรียนบ้ำนเนินสุขส ำรอง จ.ระยอง ด้วยกำรท ำควำม
สะอำด เลีย้งอำหำรกลำงวนั กำรบริจำคอปุกรณ์ กำรเรียนสิง่ของเคร่ืองใช้คอมพิวเตอร์รวมไปถึงกิจกรรม สนัทนำกำร เพื่อสร้ำง
ควำมสขุให้กบัน้องๆในโรงเรียนดงักลำ่วอีกด้วย 

 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีสว่นร่วมในกำรเข้ำร่วมพฒันำ ชมุชนและสงัคมผำ่นโครงกำรตำ่งๆ ทัง้ของภำครัฐ และเอกชน ดงันี ้

 
โครงกำรปลูกป่ำในใจคนตำมศำสตร์พระรำชำ  บริษัทเป็นผู้ ร่วมสนบัสนนุโครงกำรปลกูป่ำในใจคนตำมศำสตร์ 

พระรำชำ ผ่ำนกำรมอบเงินบริจำค โดยโครงกำรนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงและฟืน้ฟูป่ำชำยเลน โดยมีเป้ำหมำยที่จะปลกูป่ำ
ชำยเลน 3,000 ไร่ในบริเวณพืน้ที่บำงขนุเทียน ให้แล้วเสร็จภำยใน 3 ปี ซึ่งกำรฟืน้ฟูป่ำชำยเลนนอกจำกจะเป็นกำรช่วยเพิ่มพืน้ท่ี
อนบุำลสตัว์น ำ้ ช่วยสร้ำงแนวป้องกนัน ำ้ทะเลกดัเซำะชำยฝ่ัง และช่วยเพิ่มควำมสมดลุของระบบนิเวศทำงทะเลแล้ว ยงัเป็นกำร
สร้ำงแหลง่อำหำร สง่เสริมให้เกิดแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนในพืน้ท่ี 
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 มูลนิธิกระจกเงำ บริษัทร่วมกับมูลนิธิกระจกเงำ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีภำระกิจหลกัในกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรรับแจ้ง
เพื่อให้ค ำปรึกษำ และประสำนงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือคนหำยซึง่มีสภำวะควำมเสี่ยงตอ่
สวสัดิภำพและควำมปลอดภยั โดยบริษัทได้มีสว่นร่วมในกำรใช้สือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัทกุประเภทของบริษัทซึง่มีเครือขำ่ยอยู่
ทัว่กรุงเทพมหำนครร่วมประชำสมัพนัธ์ข้อมลูคนหำย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นสื่อกลำงที่ช่วยประชำสมัพนัธ์ข้อมลูขำ่วคนหำย
เพื่อให้ครอบครัวสำมำรถติดตำมสมำชิกที่หำยไปกลบัคืนมำได้อยำ่งรวดเร็วและปลอดภยั  
 

 
 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ บริษัทได้ร่วมประชำสัมพันธ์มูลนิธิผ่ำนเครือข่ำย             
สือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทโดยไมม่ีคำ่ใช้จ่ำย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้มลูนิธิเป็นท่ีรู้จกัและได้รับกำรสนบัสนุนทัง้
ในรูปแบบที่เป็นตวัเงินเพื่อใช้กิจกำรของมูลนิธิและรูปแบบที่ไม่ใช่ตวัเงินผ่ำนอำสำสมคัรที่เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆของมลูนิธิ 
ทัง้นีม้ลูนิธิมีภำระกิจหลกัเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สญูเสียพ่อแม่ และขำดญำติมิตร โดยมีต้นแบบกำรด ำเนินงำนมำจำกองค์กร
เอส โอ เอส สำกล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อเลีย้งดพูร้อมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใน
วยัเด็กของเหลำ่เด็กด้อยโอกำสให้เติบโตขึน้อยำ่งสมบรูณ์ในทิศทำงที่เหมำะสม รวมถึงได้รับกำรศึกษำสงูสดุตำมควำมสำมำรถ
และสำมำรถประกอบอำชีพ พึง่พำตนเองได้ และอยูใ่นสงัคมได้อยำ่งมีควำมสขุ 
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นอกจำกนีใ้นฐำนะสื่อ บริษัทได้จดัเตรียมพืน้ที่สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัในกำรสนบัสนนุองค์กรเพื่อสงัคมต่ำงๆ เพื่อ

เป็นกำรช่วยเหลือสงัคมอีกทำงหนึ่งโดยกำรน ำข้อควำมประชำสมัพนัธ์ของหน่วยงำนดงักลำ่วมำออกอำกำศผ่ำนสื่อของบริษัท
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรร่วมสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงำนผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) เพื่อ
ประชำสมัพนัธ์วนัลีภ้ยัโลกของสหประชำชำติ 

 

 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ยึดมัน่
คณุธรรม จริยธรรม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย โดย
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่ำด้วยกำรเรียก รับ จ่ำยสินบน และได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ประพฤติปฏิบตัิที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือบุคคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจกบับริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้ำของบริษัทด ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส 
โดยมีเปำ้หมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้ำอยำ่งยัง่ยืน 

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม  
ระบบงำนส ำคัญต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรจัดท ำสญัญำ ระบบกำรจัดท ำ และควบคุม
งบประมำณ ระบบกำรบนัทกึบญัชีและกำรช ำระเงิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงในกำรแก้ไขที่เหมำะสม นอกจำกนีไ้ด้มีกำรก ำกบัดแูลให้พนกังำนปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
อนัควรสงสยัเก่ียวกับกำรกระท ำทุจริตไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้ทำงไปรษณีย์และ  E-mail ที่
auditcommittee@planbmedia.co.th โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ บริษัทฯ (http://www.planbmedia.co.th) แบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูประจ ำปี (แบบ56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
โดยมีนโยบำยในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มีมำตรกำรใน
กำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษ ตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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โดยในปี 2560 ไม่พบกำรรำยงำนหรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทและ/ หรือบริษัท
ย่อย รวมถึงได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซื่อสตัย์สจุริตตอ่หน้ำที่ และพร้อม
จะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมเคร่งครัดทัง้
องค์กรโฆษณำในบริเวณดงั 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรระบบควบคมุภำยในท่ีดี ทัง้ด้ำนกำรเงิน และกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อสนบัสนนุให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุ ด้วยกำรก ำหนดล ำดบั
ขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั กำรก ำหนดระเบียบกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผลสอดคล้องกบัแนวทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 
ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ในด้ำนตำ่งๆ 5 ด้ำน ตำมแนวทำงของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คื อ  สภำพแวด ล้อม ในกำรควบคุม  (Control 
Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ( Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ  
ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมตำมสภำพแวดล้อมกำรควบคมุที่เป็นอยู ่ โดยบริษัทได้จดัให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำม
ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยให้ สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
น ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำง
เพียงพอ ส ำหรับกำรควบคมุภำยในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ในด้ำนตำ่งๆ 5 ด้ำน ตำมแนวทำงของ COSO สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
1.  สภำพแวดล้อมในกำรควบคมุ (Control Environment) 

 กำรมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีเป็นรำกฐำนที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล  
ดงันัน้ บริษัท จึงได้สร้ำงสภำพแวดล้อมของกำรควบคมุภำยในที่ดีซึ่งเอือ้ให้ระบบกำรควบคมุภำยในด ำเนินไปได้ตำมที่บริษัท
มุ่งหวงั และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรควบคมุเพื่อสง่เสริมให้ทกุคนในบริษัท ตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบกำรควบคุม
ภำยในในประเด็นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น  

- บริษัท ได้มีกำรจดัตัง้โครงสร้ำงองค์กรที่มีควำมเหมำะสมที่ช่วยให้มีควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำร โดยไม่
มีกำรพึ่งพำผู้บริหำรหรือพนักงำนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปแบบที่
สำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได้ 

- บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของธุรกิจที่ชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและมีกำรติดตำมผลโดย
คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุไตรมำส      

- กำรก ำหนดเป้ำหมำยจะมีกรอบนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และให้ฝ่ำยปฏิบตัิกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยด้วย โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งท ำให้มั่นใจ ว่ำ
เปำ้หมำยที่ก ำหนดมีควำมเป็นไปได้ และสมเหตสุมผล 

- บริษัท ได้มีกำรจดัท ำข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมไว้ในเอกสำรเผยแพร่ของบริษัท เพื่อประกำศให้สำธำรณชน
และตวัพนกังำนของบริษัท ได้รับรู้และตระหนกัถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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- บริษัท ได้มีกำรจดัคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในขัน้ตอนกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงไว้อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อีกทัง้ยงัมี
กำรก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำธุรกรรมทำงด้ำนกำรเงิน/กำรท ำสญัญำ และกำรจดัซือ้จดัจ้ำงไว้
อยำ่งชดัเจน 

- บริษัท ได้มีควำมมุง่มัน่ในกำรที่จะเป็นบริษัทธรรมมำภิบำลโดยกำรประกำศเจตจ ำนงไว้ในเอกสำรเผยแพร่
ของบริษัท ไว้อย่ำงชดัเจน ซึ่งในที่นีร้วมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมตอ่คู่ค้ำและมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
ด้วย เป็นเหตผุลหลกัที่ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของบริษัท กบัคู่ค้ำมีควำมแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชน์ต่อกันใน
ระยะยำว   กำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรกบัคูค้่ำและมีบริกำรข่ำวสำรควำมรู้เพื่อประโยชน์กบัคูค้่ำ รวมถึงได้
เสนอเง่ือนไขกำรให้บริกำรท่ีเป็นธรรม  อีกทัง้บริษัท มีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำมำตรฐำนไว้อยำ่งชดัเจน 

2. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บริษัท ได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งที่

เกิดขึน้ทำงบริษัท ได้จดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้มำโดยมีตวัแทนของแผนกต่ำงๆ เป็น
คณะท ำงำน ซึง่คณะท ำงำนดงักลำ่วมีหน้ำที่ในกำรกำรระบคุวำมเสีย่ง (Risk Identification) ของบริษัท 

- คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบด้วยตวัแทนของแผนกต่ำงๆ  เป็นผู้ รวบรวม
ประเด็นควำมเสี่ยงของทุกๆภำคส่วน เพื่อน ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่ง
สำมำรถเช่ือได้ว่ำคณะท ำงำนที่มีหลำยภำคสว่นจะมีมมุมองที่ครอบคลมุและสำมำรถบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงที่เกิดขึน้ในทกุๆ ด้ำนได้ ทัง้นีท้ำงคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ได้มีกำรก ำหนด
สภำพแวดล้อมกำรควบคมุเอำไว้อยำ่งชดัเจนอีกด้วย 

- คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรเผยแพร่และสื่อสำรควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสีย่งให้ทัว่ถึงทัง้องค์กรและเนื่องจำกคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภำคส่วนจึงเช่ือได้ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มี
ประสทิธิภำพ 

- บริษัทมีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีกำรประชุม
อยำ่งน้อยไตรมำสละครัง้หรือเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 
บริษัท มีกำรก ำหนดนโยบำย คู่มือ และระเบียบปฎิบตัิงำนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งแนวทำงดงักล่ำวบริษัท ได้

ก ำหนดไว้ในรูปแบบของตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบถุึงขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และเง่ือนไข
ตำ่งๆ ในกำรอนมุตัิวงเงินของผู้บริหำรทกุๆ ระดบัเอำไว้อยำ่งชดัเจน และตำรำงอ ำนำจอนมุตัินีจ้ะถกูน ำไปพิจำรณำในกำรประชมุ
บอร์ดของบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ในกำรเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง รำยละเอียดตำ่งๆ   

 

ในสว่นของกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บริษัท ได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเอำไว้อย่ำงชดัเจนโดย (1) 
หน้ำที่อนมุตัิได้ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (2) หน้ำที่บนัทกึรำยกำรบญัชีก ำหนดให้ฝ่ำยบญัชี/กำรเงินเป็นผู้ รับผิดชอบ และ
ข้อมูลสำรสนเทศก ำหนดให้ฝ่ำย IT เป็นผู้ รับผิดชอบ และ (3) กำรดูแลจดัเก็บทรัพย์สินเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยต่ำงๆ ที่เป็นผู้ขอซือ้
ทรัพย์สนิโดยมีฝ่ำยบญัชีเป็นผู้ควบคมุทะเบียนทรัพย์สนิ 

 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีมำตรกำรที่จะติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องเพื่อลด
ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจและรักษำช่ือเสยีงของบริษัท โดยก ำหนดให้นกักฎหมำยของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำเง่ือนไขในกำร
ท ำสญัญำผกูพนัและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีกำรรำยงำนควำมเสีย่งในด้ำนกำรท ำธุรกิจให้ผู้บริหำรทรำบทกุครัง้ 
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4. สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication) 

บริษัท ให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำร โดยจดัให้มีระบบข้อมลูและช่องทำงกำรสือ่สำรทัง้ภำยใน
และภำยนอกองค์กรอยำ่งมีประสทิธิภำพ คือ ครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลำ เพยีงพอตอ่กำรตดัสนิใจ เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
ผู้มีสว่นได้เสยี เช่น ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ได้รับทรำบข้อมลูส ำคญัอยำ่งถกูต้องภำยในเวลำทีเ่หมำะสม โดยบริษัท ได้ด ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- กำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและข้อมลูส ำคญัตำ่ง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรตดัสนิใจ
ให้แก่คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั 

- ได้บนัทกึควำมเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมกำรในประเด็นท่ีเห็นวำ่ส ำคญัและ/หรือจ ำเป็นไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุอยำ่งละเอยีดชดัเจนตำมสมควร                

5. กำรติดตำมผล (Monitoring) 
บริษัท ได้มีกำรติดตำมกำรปฎิบตัิตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยฝ่ำยบริหำรได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิ

ตำมเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นรำยเดือน และจะวิเครำะห์สำเหตุที่ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงไปจำกเป้ำหมำย เพื่อ
วำงแผนและด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป นอกจำกนี ้บริษัท ยงัจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน ในแต่ละกิจกรรม ทัง้กำรควบคุมด้ำน
กำรเงิน ด้ำนกำรปฏิบตัิงำน และด้ำนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด จำกผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอก อยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

11.2 ควำมเห็นแตกต่ำง/กำรตัง้ข้อสังเกต โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนตำ่ง ๆ  5 ด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมในกำรควบคมุ กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคมุ 
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร และกำรติดตำมผล  สรุปควำมเห็นได้ว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบั
กำรด ำเนินธุรกิจ ไมม่ีข้อบกพร่องกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั  
 นอกจำกนี ้ผู้สอบบญัชีมีควำมเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองของกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม ไม่มี
ข้อสงัเกตที่เป็นสำระส ำคญัในเร่ืองของควำมบกพร่องกำรควบคมุภำยใน สำมำรถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย
จำกกำรที่ผู้บริหำร หรือพนกังำนน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้อง
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

11.3 ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
บริษัทได้ว่ำจ้ำง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด ( “พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อท ำกำร

ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยพีแอนด์แอลได้ท ำกำรตรวจสอบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ระบบวงจรรำยได้ 
ระบบวงจรรำยจ่ำย และกำรควบคมุระบบสำรสนเทศ โดยกำรสอบทำนดงักลำ่วอ้ำงอิงกับกรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจำกกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในโดยรวม วำ่มีกำรควบคมุด้ำนกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี เหมำะสม โดยผลกำรตรวจสอบและประเด็น
ที่ส ำคญัที่ตรวจพบ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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วงจรรำยได้ 

บริษัทมีกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี โดยกำรจดัท ำนโยบำย ระเบียบ และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน และ
กำรปฏิบตัิงำนจริงเป็นไปตำมระเบียบ และคู่มือกำรปฏิบตัิงำนที่บริษัทก ำหนด โดยบริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรขำย
สินค้ำ ประจ ำปี 2560 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีกำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยยอดขำยประจ ำปี และประจ ำเดือนอยำ่งชดัเจน  
มีกำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนมุตัิไว้อยำ่งเหมำะสม 

ในส่วนของกำรขึน้ทะเบียนลูกค้ำและกำรพิจำรณำวงเงินสินเช่ือ บริษัทมีกำรจัดท ำเอกสำรกำรขึน้
ทะเบียนลกูค้ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงครบถ้วน และจัดเก็บเอกสำรประกอบตำมที่บริษัทก ำหนด โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ 
อนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำงถูกต้อง รวมถึงมีกำรบนัทึกข้อมูลส ำคญัของลกูค้ำในระบบ Navision อย่ำงครบถ้วน และมีกำรก ำ 
หนดให้เจ้ำหน้ำท่ีบญัชีลกูหนีเ้ป็นผู้มีสทิธ์ิในกำรเข้ำบนัทกึข้อมลูลกูค้ำใหมใ่นระบบอยำ่งชดัเจน 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรก ำหนดรำคำขำย (PlanB Rate Card) ปี 2560 และจดัท ำ โปรโมชัน่ประจ ำปี
2560 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรอนุมตัิลงนำมจำกผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องมีกำรสื่อสำรให้พนกังำนรับ 
ทรำบทกุครัง้ รวมถึงมีกำรบนัทกึรำคำขำยในระบบ Navision เป็นไปตำมที่บริษัทก ำหนดถกูต้องทกุรำยกำร และจดัท ำตำรำงสื่อ
ในระบบ Navision ยกเว้นสือ่บำงประเภท ได้แก่ Billboard, CBD 10, CBD 20 และ Bus เนื่องจำกข้อจ ำกดัของระบบ โดยมีกำร
ท ำตำรำงสื่อจำกโปรแกรมอื่น เพื่อใช้ควบคมุแทนโดยบริษัทได้มีกำรควบคมุกำรจองสื่อดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสม และจำกกำร
ตรวจสอบข้อมลูไม่พบข้อผิดพลำดจำกกำรควบคมุ Manual และจำกกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น บริษัทมีกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ลูกค้ำ ด้วยกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีกำรประเมินและจัดท ำ 
สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจลกูค้ำ ประจ ำปี 2560 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน และมีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำร
ได้รับทรำบผำ่น Presentation และทำง e-mail 

ส ำหรับกำรตัง้หนีแ้ละกำรช ำระหนีบ้ริษัทมีกำรบนัทึกตัง้ลกูหนีอ้ย่ำงครบถ้วนตำมตำรำงสื่อที่ก ำหนด 
และ รอบกำรวำงบิลทกุรำยกำรในสว่นของกำรรับช ำระหนีบ้ริษัทมีกำรจดัท ำชดุเอกสำรกำรรับช ำระหนีอ้ยำ่งครบถ้วนทกุรำยกำร 
โดยเลขที่ใบเสร็จรับเงินมีกำร Running Number ทกุรำยกำร 

ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรจดัท ำเอกสำร “ใบก ำ กบัภำษี” อย่ำงครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีขำย และจดัเก็บอยำ่ง
เป็นระบบเพื่อสะดวกตอ่กำรค้นหำ โดยมีกำรน ำสง่ภำษีขำยประจ ำเดือนเป็นไปตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

 วงจรรำยจ่ำย 

บริษัทมีกำรวำงนโยบำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำน เร่ืองกำรจดัซือ้ /จดัจ้ำง ไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงถกูต้องมีกำรก ำหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัระบบ
วงจรรำยจ่ำยไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมทัง้ผ่ำนกำรลงนำมอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำงถูกต้อง อีกทัง้กำรปฏิบัติงำน ณ 
ปัจจบุนั เป็นไปตำมระเบียบหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีบริษัทก ำหนด โดยบริษัทได้มีกำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนมุตัแิละตวัอยำ่ง
ลำยเซ็นต์ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งครบถ้วน 

บริษัทมีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรลงนำม
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ยงัมีกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง และน ำเสนอให้ผู้บริหำรรับทรำบในกำรประชุม 
Management Meeting เป็นประจ ำทกุเดือน 
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ส ำ หรับกำรขึน้ทะเบียนผู้ขำยบริษัทมีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบียนผู้ขำยอยำ่งครบถ้วน มี 
กำรระบุข้อมลูระหว่ำงทะเบียนผู้ขำย (Vendor List) กับเอกสำรขึน้ทะเบียนมีควำมถูกต้องตรงกนั และมีกำรลงนำมเจ้ำหน้ำที่
จดัหำและกำรลงนำมอนมุตัิในเอกสำรเป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัินอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรสอบทำนทะเบียนผู้ขำยในระบบ Navision 
และกำรประเมินผู้ขำยรำยเดิมตำมระเบียบท่ีบริษัทก ำหนดไว้  

ในสว่นของกระบวนกำรจดัซือ้/จดัจ้ำง มีกำรจดัท ำ ใบสัง่ซือ้ผ่ำนระบบ Navision พบว่ำเลขที่เอกสำรมี
กำร Running Number อตัโนมตัิและครบถ้วน และมีกำรอ้ำงอิงเลขที่เอกสำร  PR และวนัที่ต้องกำรสินค้ำในเอกสำรใบสัง่ซือ้ 
(PO) อยำ่งครบถ้วน อีกทัง้มีกำรอนมุตัิเป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิที่บริษัทก ำหนดทกุรำยกำร 

บริษัทมีกำรตัง้หนีแ้ละกำรช ำระหนีอ้ย่ำงถกูต้องตำมรำยกำรที่ได้รับสินค้ำทกุรำยกำร มีกำรตัง้หนีอ้ยำ่ง
ทันกำล โดยมีกำรช ำระเงินเป็นไปตำมระยะเวลำจ่ำยช ำระหนีทุ้กรำยกำร อีกทัง้มีกำรประทับตรำกำรช ำระหนีใ้นเอกสำร 
ประกอบด้วย 

กำรบริหำรเงินสดยอ่ยของบริษัท มีกำรจดัท ำหนงัสือแตง่ตัง้ผู้ รักษำเงินสดย่อยไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
มี กำรจดัเก็บเงินสดย่อยไว้อยำ่งปลอดภยั อีกทัง้มีกำรสุม่ตรวจนบัเงินสดยอ่ยโดยแผนกบญัชีเป็นประจ ำทกุเดือน ทัง้นี ้บริษัทมี
กำรจดัเก็บใบก ำกบัภำษีครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีซือ้ และมีกำรน ำสง่ภำษีภำยในระยะเวลำที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

กำรบริหำรสนิทรัพย์ถำวร 

บริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทัง้ในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
โครงสร้ำงหน่วยงำน และกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอ ำนำจอนุมตัิ/อ ำนำจด ำเนินกำรและตวัอย่ำงลำยเซ็นต์ได้มีกำร 
จดัท ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจนผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม 

 กำรจดัซือ้สนิทรัพย์ถำวร บริษัทมีกำรอนมุตัิสัง่ซือ้ กำรเปรียบเทียบรำคำ กำรบนัทกึรำยกำรซือ้ทรัพย์สนิ
เป็นไปอย่ำงถกูต้องตำมอ ำนำจด ำเนินกำรมีกำรจดัเก็บเอกสำรอย่ำงครบถ้วน และมีกำรค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำทรัพย์สิน ถำวรท่ี
ถกูต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งชดัเจน มีกำรจดัท ำ เอกสำรกำรโอนย้ำยสนิทรัพย์ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยมีกำรระบุ
รำยละเอียดที่ส ำคญั มีกำรลงนำมอนุมตัิเป็นไปตำมอ ำนำจที่บริษัทก ำหนด และมีกำรจัดเก็บเอกสำรกำรโอนย้ำยสินทรัพย์
ครบถ้วนทกุรำยกำร 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้มีกำรจดัท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ในแต่ละประเภท ประจ ำปี 2560 ไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรจดัท ำประกนัภยัสนิทรัพย์ประเภทอำคำร ซึง่ครอบคลมุมลูคำ่สนิทรัพย์ ณ ปัจจบุนั 

11.4 หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับกำรปฏบิัติงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ พีแอนด์แอล ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท  ส ำหรับปี 2560 โดย  
พีแอนด์แอลได้มอบหมำยให้นำงสำว สกุลัยำ  มโนเลศิ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรง
ต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2560 

เรียน  ทำ่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติก ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกฎบตัรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในรอบปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี กำรเงิน กฎหมำย และกำรบริหำร ดงันี  ้

1.  พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์   กรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลำบญัชีปี 2560 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประชมุรวม 7 ครัง้ กรรมกำรตรวจสอบทกุทำ่นได้เข้ำร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยได้มีกำรหำรือร่วมกบัฝ่ำยจดักำร ผู้
ตรวจสอบภำยใน และผู้ สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และได้สรุปรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ สรุป
สำระส ำคญัของภำรกิจในรอบปีได้ดงันี ้

รำยงำนทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบกำรเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้ สอบบัญชีฝ่ำยจัดกำร และผู้ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำในประเด็นส ำคัญพร้อมให้
ค ำแนะน ำ รวมทัง้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรควบคมุภำยใน ในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำม
ถูกต้องเช่ือถือได้อีกทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอและทันเวลำต่อผู้ ใช้งบกำรเงินสอดคล้องกับกฎหมำยและ
ประกำศต่ำงๆที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์อีกทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจ สอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไมม่ีผู้บริหำรหรือฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย เพื่อซกัถำมประเด็นตำ่งๆจำกผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีปรำกฏ
วำ่ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อมลูหรือข้อสงัเกตเป็นพิเศษจำกกำรตรวจสอบแตป่ระกำรใด 

รำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลกัควำมระมดัระวงั ควำมสมเหตสุมผล และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยีของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
พิจำรณำจำกรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยในและของผู้สอบบญัชี เพื่อประเมินควำมมีประสทิธิภำพและควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัท กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรที่สอดคล้องกบันโยบำย และอ ำนำจ
อนมุตัิที่ก ำหนดไว้ 

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำเป็นไปตำมพรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี 

กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เป็นท่ีปรึกษำ
ภำยนอก เพื่อให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2561  ซึง่บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั ได้
มอบหมำยให้นำงสำวสกุลัยำ  มโนเลศิ  เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัท โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน ขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พิจำรณำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรแก้ไขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบประเด็นที่มีนยัส ำคญั ให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำ
ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบให้มีประสทิธิภำพ  

กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2561 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และคุณภำพงำนของผู้ สอบบัญชี สถำนะของผู้สอบบัญชี ข้อจ ำกัดที่มีสำระส ำคัญ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้องให้มัน่ใจวำ่ผู้สอบบญัชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงในกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งแท้จริง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั พร้อมทัง้พิจำรณำคำ่ตอบแทนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอขอนมุตัิต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 ตำมขัน้ตอนต่อไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกัด เป็นผู้มีควำม
เข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็นอิสระเป็นกลำง และสง่มอบงำนตรงตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้เสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยมีรำยช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 1.  นำยเติมพงศ์ โอปนพนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ 

 2. นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

 3. นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 5313 

 โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ
อย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีกำรพฒันำด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีอยำ่งตอ่เนื่อง มีระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง มีกำรจดั
วำงระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทมีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ มีกำร
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ และบริษัทมีกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

 

  

(พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี) 
                      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
 

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปี 2559 และปี 25560 

 
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2559 ปี 2560 

1 นำย ปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน และให้เช่ำ อำคำร
ส ำนกังำน  
 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 
 

เชำ่อำคำร 
บริษัท เช่ำอำคำรส ำนักงำน เลขที่ 1213/420 และ 
1213/531 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็น
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส ำนักงำนของบริษัท 
ตำมล ำดบั โดยมีระยะเวลำกำรเชำ่ครำวละ 3 ปี 
- คำ่เชำ่อำคำร 
- เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ 

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 
 

บริษัท เช่ำอำคำรจำกนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น 
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส ำนักงำนของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำ 
เป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคำ่เชำ่ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก  รำยกำรดังกล่ำวจึ ง มีควำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เช่ำเป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเชำ่อำคำรโดยทัว่ไป ดงันัน้รำยกำรดงักลำ่ว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2559 ปี 2560 

2 บริษัท พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์ จ ำกัด  
(“พรีเมี่ยม”) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ประกอบกิจกำรให้เช่ำพืน้ที่โฆษณำ เป็นนำยหน้ำ ในกำร
จดัหำ เชำ่พืน้ที่โฆษณำ เชำ่รถโดยสำร  
 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร
ของบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรในพรีเม่ียม 
 

เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 
บริษัท เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถ
โดยสำรปรับอำกำศประเภท CNG522 และ NGV 
จำกพรีเม่ียม จ ำนวนรวม 249 คนั โดยมีระยะเวลำ
กำรเชำ่ครำวละ  5-7 ปี  
- คำ่เชำ่พืน้ที่โฆษณำ  
 

 
 
 
 
 

21.27 
 
 

 
 
 
 
 

21.27 
 
 

บริษัท เชำ่พืน้ที่ภำยนอกและภำยในรถโดยสำรปรับอำกำศจำกพรี
เม่ียม เพื่อใช้โฆษณำ โดยอัตรำค่ำเช่ำเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับ
บุคคลภำยนอกและเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นอัตรำที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รำยกำรดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำดงักล่ำวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอกและ
เงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นอตัรำที่เป็นปกติธุรกิจ รำยกำรดงักลำ่ว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
 

3 บริษัท แพลน บี โฮลดิง้ จ ำกัด 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ  นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  
กรรมกำรบริหำรของบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบจก.
แพลน บี โฮลดิง้ 
 

เชำ่อำคำร 
บริษัท เช่ำอำคำรส ำนักงำน เลขที่ 1213/539 และ 
1213/540 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็น
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส ำนักงำนของบริษัท 
ตำมล ำดบั โดยมีระยะเวลำกำรเชำ่ครำวละ 3 ปี 
- คำ่เชำ่อำคำร 
- เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ 
 

 
 
 
 
 
 

0 
0 
 

 
 
 
 
 
 

1.40 
0 
 

บริษัทฯ เชำ่อำคำรจำกบจก.แพลน บี โฮลดิง้ เพ่ือใช้เป็น ส ำนกังำน
ของบริษัทฯ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบ
กับค่ำเช่ำในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก รำยกำรดงักล่ำวจึงมี
ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล  
 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดงักลำ่วเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับ กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เช่ำเป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเช่ำอำคำรโดยทัว่ไปดงันัน้รำยกำรดงักลำ่ว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.1 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั  
รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท ที่เกิดขึน้มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกำรเช่ำพืน้ท่ีโฆษณำมี

ควำมสมเหตสุมผล เนื่องจำกเป็นรำยกำรกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปที่บริษัท คิดกบับคุคลภำยนอก และกำรค ำ้ประกนั
เงินกู้ ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยสถำบนักำรเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรค ำ้
ประกนัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

12.2  มำตรกำรหรือขัน้ตอนในกำรอนุมตัิให้เข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกรณีที่มีรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำม
เหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติใน
อตุสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัที่อำจเกิดขึน้ บริษัท จะจดัให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น
ตำมแตก่รณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสิทธิออกเสยีงในรำยกำรดงักลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนั
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

12.3  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต  

  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต โดยบริษัท จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชี  เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกนัซึง่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตอ่เนื่องในอนำคต บริษัท ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำ ะสมและยุติธรรม 
สมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิดงักลำ่ว 

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บริษัท จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำม
เหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดขึน้ 
บริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถกู
น ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพื่อให้มีควำมมัน่ใจวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว
จะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย 
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ทัง้นี ้ส ำหรับรำยกำรค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินโดยกรรมกำร จะไมเ่กิดขึน้ในอนำคต เนื่องจำกบริษัท จะขอปลด
กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วจำกสถำบนักำรเงินภำยหลงัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที่รำยกำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำ ซึ่ง
จดัเป็นรำยกำรกำรค้ำทัว่ไป จะยงัคงมีรำยกำรระหวำ่งกนัเกิดขึน้ตอ่ไปในอนำคต เช่นเดียวกบักำรเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน ซึง่อตัรำคำ่
เช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำจะอ้ำงอิงและเป็นไปตำมรำคำตลำด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญำทัง้สองฝ่ำย และ
สมเหตสุมผล เป็นธรรมตอ่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 



 
 
 

 

 
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 2558 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 ปี 2559 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 ปี 2560 นายกฤษดา เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
13.2 สรุปรายงานสอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบญัชีข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

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 

งบการเงินรวมส าหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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13.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2558-2560 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน 

    
  

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 428.6 12.6 343.7 9.4 441.6 10.5 

   เงินลงทนุชัว่คราว 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

458.4 
670.1 

13.5 
19.8 

- 
            761.0 

- 
20.7 

138.7 
            907.7 

3.3 
21.6 

   คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้าตดัจา่ยภายใน 1 ปี 81.2 2.4 428.9 11.7 573.5 13.7 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 28.7 0.8 48.4 1.3 52.9 1.3 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,667.1 49.1 1,583.4 43.1 2,115.7 50.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    
  

   เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระค า้ประกนั 7.5 0.2 18.1 0.5 - - 

   เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.71 0.0 26.4 0.7 36.2 0.9 

   เงินลงทนุระยะยาวอื่น 10.0 0.3 17.9 0.5 - - 

   สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 1,242.2 36.6 1,505.9 41 1,566.2 37.3 

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 329.8 9.7 333.9 9.1 256.1 6.1 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 7.5 0.2 10.3 0.3 11.1 0.3 

   คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าตดัจ่ายมากกว่า 1 ปี 102.1 3.0 136.8 3.7 107.5 2.6 

   เงินมดัจ าคา่เชา่ 15.3 0.5 22.2 0.6 83.7 2 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 10.4 0.3 17.5 0.5 23.8 0.6 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,725.5 50.9 2,089.1 56.9 2,084.6 49.6 
รวมสินทรัพย์ 3,392.6 100.0 3,672.5 100.0 4,200.3 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีสิ้น 
      

หนีส้ินหมนุเวียน 
      

   เงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้ 
   จากสถาบนั  การเงิน 

- - - - - - 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 290.7 8.6 335.1 9.1 411 9.8 
   สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
        ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

- - 9.4 0.3 10.9 0.3 

   หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนด 
       ช าระภายในหนึ่งปี 

2.1 0.1 0.8 0.0 1.1 0.0 

   ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 38.7 1.1 6.3 0.2 14.8 0.4 
   รายได้รับลว่งหน้า 3.5 0.1 40.1 1.1 24.7 0.6 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 72.9 2.1 73.3 2 78.6 1.9 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 407.9 12.0 465.0 12.7 541.1 12.9 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

    
  

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
       -  สทุธิจากสว่น 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 21.8 0.6 10.8 0.3 

   หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน  
        - สทุธิจากสว่น 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.9 0.0 2.9 0.1 3.2 0.1 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.8 0.1 6.5 0.2 6.5 0.2 
   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   0.3 0.0 0.4 0.0 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4.7 0.1 31.4 0.9 20.9 0.5 
รวมหนีสิ้น 412.7 12.2 496.4 13.5 562.0 13.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    
  

ทุนเรือนหุ้น 
    

  
ทนุจดทะเบียน  

    
  

   ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 350.7 10.3 351.6 9.6 353.0 9.6 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้น 2,180.3 64.3 2,210.2 60.2 2,293.4 54.6 
ก าไรสะสม  

    
  

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 35.4 1.0 35.4         1.0 35.4        0.8 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  391.6 11.5 496.9 13.5 861.1 20.5 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,980.0 87.8 3,176.1 86.5 3,638.3 86.6 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,392.4 100.0 3,672.5 100.0 4,200.3 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             
   รายได้จากการให้บริการ 2,153.8 99.2 2,422.0 99.0 2,980.0 98.8 
   รายได้อ่ืน 16.3 0.8 24.2 1.0 26.6 0.9 
รวมรายได้ 2,170.1 100.0 2,446.2 100.0 3,006.6 100.0 
ค่าใช้จ่าย       
   ต้นทนุการให้บริการ 1,348.3 62.1 1,639.1 67.0 1,967.1 65.2 
   คา่ใช้จา่ยในการขาย 
  

150.4 6.9 170 7.0 217.8 7.2 

   คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 151.7 7.0 213.6 8.7 261.2 8.7 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ 
   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

- - - - - - 

ค่าใช้จ่าย 1,650.5 76.1 2,022.8 82.7 2,446.1 81.1 
  สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

0.3  -  -  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

519.2 23.9 425.3  17.4 570.3  18.9 

   คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 12.7 0.6 0.7 0.0 2.1 0.1 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 506.6 23.3 424.6 17.4 568.2 18.8 
   คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 101.3 4.7 64.3 2.6 93.2 3.1 
ก าไรส าหรับปี 405.3 18.7 360.3 14.7 475.0 15.6 
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- - 0.8 0.0 1.8 0.1 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 405.3 18.7 359.5 14.7 476.1 15.6 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.12  0.10  0.13  
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  2559 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไรก่อนภาษี 506.6 424.6 568.2 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมการ
ด าเนินงาน   

 

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 374.4 444.5 443.8 
  โอนกลบั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (1.1) 4.5 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - 7.8 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ - - 0.0 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.9 1.7 1.7 
   การจา่ยโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 32.4 13.6 
   สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากบริษัทร่วม 0.3 (1.9) (9.8) 
   ดอกเบีย้รับ (11.9) (10.3) (10.3) 
   คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 12.6 0.6 2.1 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน 

882.9 890.7 1,027.3 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
  

 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (81.7) (82.0) (150.0) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (19.2) (354.4) (132.4) 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 30.9 (44.0) (38.5) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  
 

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 65.4 38.3 75.5 
   รายได้รับลว่งหน้า (3.6) 29.6 (15.4) 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (25.2) (5.5) 5.3 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น - 0.3 0.0 
เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 849.5 472.9 771.4 
   จา่ยดอกเบีย้ (24.5) (1.3) (2.0) 
   จา่ยภาษีเงินได้ (81.2) (113.8) (102.6) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 743.7 357.8 666.9 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  2559 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
   

   เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนัลดลง(เพ่ิมขึน้)  133.2 (7.5) (18.1) 
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง(เพ่ิมขึน้) - (1.5) 0.0 
   เงินสดจา่ยสทุธิเพ่ือลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม (137.7) (80.2) - 
   เงินลงทนุระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ - - - 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ - - 0.4 
   เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (235.9) (585.9) (416.4) 
   เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (76.6) (33.4) (8.3) 
   เงินสดรับจากดอกเบีย้ 10.1 11.4 4.2 
  เงินลงทนุชัว่คราวดลง(เพ่ิมขึน้) (458.4) 458.4 (138.7) 
  เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ - (7.9) 10 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (765.3) (246.5) (530.6) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชแีละกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั 
   การเงิน  

(220.0) (2.5) - 

   จา่ยเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่ 
   เก่ียวข้องกนั 

- - - 

   เงินสดรับจากกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 

41.4 23.2 - 

   ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,075.7) (12.7) (9.5) 
   เงินสดจา่ยช าระตามสญัญาเชา่การเงิน (83.9) (3.0) (1.6) 
   เงินรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1,845.0 39.4 84.5 
   เงินรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - 5.0 11.0 
   เงินปันผลจา่ย (117.3) (245.5) (122.6) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 389.5 (196.2) (38.1) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 368.0 (84.9) 98.2 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 60.6 428.6 343.7 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 428.6 343.7 441.6 
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13.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร  2558 2559 2560 

ก าไรขัน้ต้น  (ร้อยละ) 37.9 32.33 34.0 
EBITDA  (ร้อยละ) 41.1 35.5 33.7 
EBIT (ร้อยละ) 23.9 17.3 19.0 
ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 18.7 14.4 15.3 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) 21.7 11.5 13.7 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  2558 2559 2560 

สภาพคลอ่ง (เทา่) 4.1 3.4 3.9 
สภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 3.8 2.8 2.4 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 96.2 107 102 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 76.6 69 70 

 
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 2558 2559 2560 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 14.5 10.0 11.7 
การหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.8 0.7 0.8 

 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2558 2559 2560 

หนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.16 0.14 0.15 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
 14.1 บทสรุปผลประกอบการประจ าปี 2560 

 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 3,006.6  ล้านบาท เติบโต +22.9% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 EBITDA เทา่กบั  1,014.1 ล้านบาท เติบโต 16.6% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 

 ก าไรสทุธิ เทา่กบั 460.5 ล้านบาท เติบโต 31.0% จากปีก่อนหน้า  

หน่วย: ล้านบาท FY2558 FY2559 FY 2560 
 

เปล่ียนแปลง 
(2559/2560)   

รายได้รวม 2,170.1 2,446.2 3,006.6 22.9% 
EBITDA 893.9 867.9 1,014.1 16.6% 
ก าไรสทุธิ 400.2 351.6 460.5 31.0% 

 
14.2  พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในปี 2560 

บริษัทเดินหน้าพฒันาธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัทัง้ในประเทศและในภมูิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพการให้บริการ
และรองรับการขยายตวัของความต้องการสือ่โฆษณาส าหรับภมูิภาคในอนาคตอยา่งตอ่เนื่องโดยมรีายละเอียดของพฒันาการท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

มกราคม 2560 การเร่ิมพฒันาธุรกิจในฐานะตวัแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม
กีฬา ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จ ากดั และการตอ่ยอดรายได้ไปยงัธุรกิจหลกัใน
การใช้ Content ฟุตบอลเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางอื่นฯ อาทิ การจัด Event ต่างๆ สื่อ
โทรทศัน์ สือ่ ออนไลน์ เป็นต้น  

มกราคม 2560 การเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาในสนามบินดอนเมือง โดยได้เปิดให้บริการดอนเมือง 
ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค (Don Muang Digital Network) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย จอภาพ
ดิจิตอล 102 แห่ง, จอภาพแบบสมัผสั 20 แห่งและจุดบริการชาร์ตโทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวน 168 
จุด ซึ่งนวตักรรม ดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ โดยสารและเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อ
โฆษณาของบริษัท   

เมษายน 2560 การเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศยั โดยได้เปิดให้บริการบีเคเค 20 
ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค (BKK20 Digital Network) ซึง่ในแพคประกอบด้วย จอภาพดิจิตอลขนาดใหญ่ 5 
แห่งและขนาดกลาง 15 แห่ง โดยนกัการตลาดสามารถเลือกพืน้ที่ที่เหมาะสมกบัแผนการตลาด
จาก 4 แพคเกจ 

สงิหาคม 2560 ลงทนุในบริษัท เจเคเจ มีเดีย เซอร์วิส จ ากดั (เจเคเจ) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการสื่อนอกที่อยู่อาศยั และ
เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาภาพน่ิงขนาดใหญ่ทัว่ประเทศฟิลิปปินส์ทัง้หมด 46 แห่ง ซึ่งการลงทนุใน
เจเคเจจะช่วยให้การขยายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัในประเทศฟิลิปปินส์ประสบความส าเร็จได้
อยา่งรวดเร็ว 

กนัยายน 2560 การจัดตัง้บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากัด (เอสอาร์พีบี) ขยายความครอบคลมุของสื่อโฆษณา
ดิจิตอลนอกที่อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายฐานลกูค้าในกลุม่ที่มีงบประมาณจ ากดั 
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นอกจากนีย้งัเป็นการใช้กลยทุธ์ Fighting Brand ซึง่จะเป็นก าแพงในการกีดกนัคูแ่ขง่รายใหมอ่ื่นๆ
ที่จะเข้ามาให้บริการในตลาดสื่อดิจิตอลเพื่อที่อยู่อาศยัและเพื่อ รักษาความเป็นผู้น าสื่อโฆษณา
ดิจิตอลนอกที่อยูอ่าศยัในระยะยาว 

กนัยายน 2560 การขยายความครอบคลมุของเครือข่ายโฆษณาดิจิตอล Plan B TV Nationwide เพิ่มเติมโดย ณ 
สิน้ไตรมาส 3  ปี 2560 ได้เปิดให้บริการรวมทัง้สิน้ 90 จอภาพใน 52 จงัหวดั เพื่อสามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายทัว่ประเทศได้ดียิ่งขึน้ 

 ลงทนุร้อยละ 30.3 ในบริษัท MJS Trading Inc. เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัใน
ฟิลปิปินส์ 

ธนัวาคม 2560 เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัท แซงจร่ีู บิลบอร์ด จ ากดั ประเทศมาเลเซีย จากร้อยละ 30 เป็นร้อย
ละ 40  

14.3       สรุปผลการด าเนินงาน 
1) รายได้การให้บริการ 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในปี 2560 เทา่กบั 2,980.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.0% จากปีก่อนหน้า โดยเป็น
ผลจากการขยายก าลงัการผลติสือ่โฆษณาอยา่งตอ่เนื่องในปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะในสือ่โฆษณาประเภทดิจิตอล และสือ่
โฆษณาในสนามบิน นอกจากนีบ้ริษัทยงัเร่ิมรับรู้รายได้เพิ่มขึน้จากคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการสทิธิของสมาคมฟตุบอลฯ 
และบริษัท ไทยลกีฯ สรุปรายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทสือ่ได้ดงันี ้ 

  

 
รายไดข้องบรษิทัแยกตามประเภทปี 2559 และ ปี 2560 (ลา้นบาท) 

รายไดข้องสื่อดจิติอล และสื่อในสนามบนิของบรษิทัเตบิโตในอตัราทีส่งูจากปีก่อนหน้า ซึง่เป็นผลจากการขยายก าลงัการผลติสื่ออย่างต่อเนื่องในปี
ทีผ่า่นมา ดา้นรายไดจ้ากสปอรต์มารเ์กต็ติง้ที่เตบิโตสงูเป็นผลจากการรบัรูร้ายไดแ้บบเตม็ปีเป็นปีแรก ในขณะทีส่ื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ มรีายไดท้ีเ่ตบิโต
ขึน้จากอตัราการใชส้ื่อโฆษณาทีส่งูขึน้ 

 

จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบนัพร้อมทัง้พฒันาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ในช่วงปี 2557 สง่ผลให้ก าลงัการผลิตสื่อ (Media Capacity) ปี 2560 เพิ่มขึน้เป็น 4,345 ล้านบาท หรือสงูขึน้ 10.3% 
จากปีก่อนหน้า  
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ก าลงัการผลติสื่อ (Media Capacity) ในชว่งปี 2557 ถงึ 2560 (ลา้นบาท) 

บรษิทัมกีารลงทุนเพื่อพฒันาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ความสามารถในการสรา้งรายได้ในอนาคต โดยมอีตัราการเตบิโตของก าลงัการผลิตสื่อราย
ปีเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2557 ถงึปี 2560 เท่ากบั 29.0% 

2) ต้นทนุ  
 คา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทปี 2560 เทา่กบั 2,446.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.9% จากปีก่อนหน้าสาเหตหุลกัมาจาก
ต้นทุนการให้บริการซึ่งเพิ่มขึน้จากการขยายพืน้ที่ให้บริการในปีที่ผ่านมา รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)  ต้นทุนการให้บริการ ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 1 ,967.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.0% จากปีก่อนหน้า มี
สาเหตุหลกัมาจากการขยายพืน้ที่ให้บริการและก าลงัการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เป็น
สาเหตหุลกัให้ต้นผนัแปรต่างๆ จึงเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ อาทิ ค่าเช่า ค่ าไฟฟ้า ค่าซ่อม
บ ารุง อีกสาเหตหุลกัของต้นทนุการให้บริการที่สงูขึน้มาจากค่าใช้จ่าย Revenue Sharing ที่จ่ายให้
คู่สญัญาที่เพิ่มขึน้ตามการขยายตัวของยอดขาย  นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
สปอร์ตมาร์ตเก็ตติง้ที่เร่ิมด าเนินธุรกิจในปีที่ผา่นมา   

2.2)  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 เท่ากบั 479.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 24.9% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่ควบ
รวมเข้ามาในปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังาน ทัง้นี  ้สดัสว่น
ของคา่ใช้จ่ายในการขายฯ ตอ่รายได้รวมในปี 2560 คิดเป็น 15.9%  เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 15.7% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามสัดส่วนนีม้ี แนวโน้มที่จะลดต ่าลงในอนาคตอัน
เนื่องมาจากการประหยดัตอ่ขนาดและการปรับลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีซ า้ซ้อน 

3) ก าไร 
ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 460.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตมุา

จากการพฒันาสื่อโฆษณาใหม่ๆเพิ่มเติม และความสามารถในการหารายได้จากสื่อโฆษณาที่เพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่อตัราก าไร
สทุธิของบริษัทเทา่กบั 15.3 % เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่เทา่กบั 14.4% ซึง่เป็นผลมาจากอตัราการใช้สือ่โฆษณา (Utilization rate) ที่
สงูขึน้เป็น 68.5% จาก 57.6% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ที่
เพิ่มขึน้ 
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4) ฐานะทางการเงินของบริษัท   
ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,200.3 ล้านบาท เติบโตขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้าคิดเป็น 14.4% จาก

สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจของบริษัท  
หนีส้ิน้ของบริษัท เท่ากบั 562.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 13.2% จากเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตาม

การขยายธุรกิจและการเพิ่มขึน้ของยอดขาย 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 3,638.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 14.6% ซึ่งเป็นผลมาจากก าไร

สะสมที่เพิ่มขึน้ 
5) สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 

 
ณ สิน้งวดบญัชีปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 441.6 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 97.9 ล้านบาท 

จาก ณ สิน้ปีก่อนหน้า โดยในระหวา่งงวดมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสทุธิเทา่กบั 667.0ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทนุสทุธิเทา่กบั 530.7 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินสทุธิเทา่กบั 38.4 ล้านบาท ทัง้นี ้
เงินสด ณ สิน้งวดบญัชีของบริษัทมีจ านวนเพียงพอส าหรับการลงทนุขยายงานและโครงการตา่งๆในอนาคต 

14.4  แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2561 
ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2561 มแีนวโน้มการขยายตวัชดัเจนต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลงัของปี 2560 ซึง่เป็นผลของ

ภาคการสง่ออกทีย่งัขยายตวัไดด้ ีประกอบกบัการลงทุนภาครฐัในโครงการขนาดใหญ่ และภาคการท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตอย่าง

ต่อเน่ือง จากปจัจยับวกเหล่าน้ีสง่ผลใหค้าดการณ์ว่า GDP ของปี 2561 จะเตบิโตสงูในอตัรา 3.8%  

จากแนวโน้มการขยายตวัในอตัราทีส่งูของเศรษฐกจิไทย ส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าลงัซือ้ของภาคครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ 

ถอืเป็นปจัจยัทีช่่วยผลกัดนัความต้องการใชส้ื่อโฆษณาของผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งโอกาสในการแข่งขนัและสรา้ง

ยอดขายใหส้งูขึน้ บรษิทัจงึคาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาในปี 2561 จะไดร้บัผลในเชงิบวกอย่างชดัเจน จาก

การเตบิโตของภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และจะสามารถกลบัมาขยายตวัไดอ้กีครัง้หลงัจากผ่านช่วงการถวายความอาลยั

ในไตรมาสที ่4 ของปี 2560 ดงันัน้บรษิทัเชื่อมัน่ว่าดว้ยเครอืขา่ยสือ่โฆษณาของบรษิทัทีห่ลากหลายซึง่สามารถตอบโจทยท์าง

การตลาดของเจา้ของสนิคา้และบรกิารไดเ้ป็นอย่างด ีบรษิทัจะยงัคงสามารถขยายตวัไดใ้นอตัราทีส่งูกว่าอุตสาหกรรมดงัเช่น

ผลประกอบการในอดตีสบืเน่ืองจากปจัจยั ดงัต่อไปน้ี  

 การขยายพืน้ทีส่ ื่อนอกทีอ่ยู่อาศยัให้ครอบคลุมในกรุงเทพฯ และทัว่ประเทศเพื่อรองรบัการเตบิโตของหวัเมอืงใน

ต่างจงัหวดั ตามแผนการขยายเครอืขา่ยสือ่ต่างๆ ดงันี้ 

o สือ่โฆษณาดจิติอล  เพื่อเพิม่ความครอบคลุมของสือ่ดจิติอลพืน้ในกรุงเทพฯ ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่จีาก

ตลาดในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ดงันัน้ในปี 2561 บรษิทัจงึยงัคงมแีผนในการขยายเครอืขา่ยสือ่โฆษณา



    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  
 

 

  
สว่นที่ 3 หน้า 128 

 
 

ดจิติอลในท าเลยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัของพืน้ทีก่รุงเทพเพิม่เตมิอกีมากกว่า 100 จอภาพ นอกจากนี้บรษิทั

ยงัมแีผนการขยายความครอบคลุมของสือ่ดจิติอลทัว่ประเทศ Plan B TV Nationwide เพิม่เตมิจาก ณ สิน้ปี 

2560 ทีม่ใีหบ้รกิารจ านวน 96 จอภาพเป็นกว่า 116 จอภาพทัว่ประเทศภายในปี 2561 

o สือ่โฆษณาในสนามบนิ  นอกเหนือจากทีบ่รษิทัไดเ้ริม่ใหบ้รกิารสือ่ในหมวด Air Traveller ใน สนามบนิของ 

AOT และสนามบนิของกรมท่าอากาศยาน รวมเป็นกว่า 31 แห่งแลว้ในปจัจุบนั บรษิทัยงัคงมแีผนการเพิม่

พืน้ทีส่ ือ่โฆษณาในสนามบนิต่อไป เพื่อเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายนกัเดนิทางทัง้นกั

ธุรกจิและนกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตทิีม่กี าลงัซือ้สงูกว่า 148 ลา้นคนต่อปี 

  การพฒันาความร่วมมอืระหว่างบรษิทั และบเีอม็เอน็ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัสทิธเิชงิพาณิชยต่์างๆของรถไฟฟ้า MRT สายสี

น ้าเงนิ โดยส าหรบัแผนระยะสัน้จะร่วมกนัพฒันารูปแบบของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT ดว้ยประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญของทัง้สองฝ่ายเพื่อเพิม่พืน้ทีส่ ื่อโฆษณาที่มปีระสทิธภิาพสงูและเพิม่ศกัยภาพการหารายได ้

นอกจากน้ีการน าสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT มารวมขายเขา้กบัเครอืข่ายสื่อโฆษณานอกทีอ่ยู่อาศยัของแพ

ลนบทีีม่อียู่ทัว่กรุงเทพฯ จะช่วยเพิม่อตัราการใชส้ือ่ (Utilization Rate) ของทัง้ 2 บรษิทัใหส้งูขึน้  ส าหรบัในอนาคตยงั

มโีอกาสในการพฒันาธุรกจิร่วมกนัจากสทิธิใ์นการบรหิารเชงิพาณิชยท์ีไ่ดร้บับนโครงการต่างๆ ของบอีเีอม็ อาท ิ

สทิธใินการบรหิารพื้นที่เชงิพาณิชยภ์ายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึง่ประกอบดว้ย 3 สทิธ ิไดแ้ก่ 1)การบรหิารสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 2)การพฒันาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 3)การให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสทิธเิชิง

พาณิชยท์ัง้ 3 สทิธิด์งักล่าวจะเพิม่มูลค่าทางธุรกจิขึน้ในอนาคตอนัใกล ้จากการขยายเครอืข่ายของรถไฟฟ้า MRT 

สายสนี ้าเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากจ านวน 19 ขบวนเป็น 54 ขบวน เพื่อเชื่อมต่อสถานีเพิม่ขึน้จาก 18 สถานีเป็น 38 สถานี 

และมรีะยะทางเพิม่ขึน้จาก 20 กม. เป็น 47 กม.ครบตามแผนทีว่างไวภ้ายในปี 2563 นอกจากนี้ยงัมโีอกาสในการ

เตบิโตจากเมกะโปรเจคต่างๆ ก าลงัถูกพฒันาขึน้ในอนาคตอนัใกล ้ซึง่จะช่วยเพิม่จ านวนผูโ้ดยสารขึน้จาก 4 แสน

คนต่อวนั สู่ระดบั 1 ล้านคนต่อวนั และการลงทุนในครัง้นี้ยงัถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทัง้แพลนบีและบเีอม็เอ็น

ร่วมกนัพฒันาเชงิพาณิชย์บนโครงการทางด่วนทัง้สายศรรีชัและสายอื่นๆในอนาคตที่บอีเีอม็เป็นผู้รบัสมัปทาน 

เพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารทางด่วนอกีกว่า 2 ลา้นคนัต่อวนั ดว้ยแนวโน้มการเตบิโตอย่างมนีัยส าคญัของ

ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัรถไฟฟ้า MRT และโครงการทางด่วนในอนาคต ถอืเป็นปจัจยัหลกัทีส่่งผลใหบ้เีอม็เอน็สามารถ

สรา้งรายไดใ้นระดบั 1,200 – 1,500 ลา้นบาทต่อปี 

 การน าเสนอบรกิารแพคเกจเครือข่ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัภูมิภาคอาเซียน (ASEAN OOH Media Network 

Package) โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลกัได้แก่ บรษิัทขา้มชาติขนาดใหญ่ที่มฐีานผู้บรโิภคกระจายอยู่ในหลากหลาย

ประเทศทัว่ทัง้ภูมิภาคอาเซยีน การน าเสนอแพคเกจสื่อโฆษณาจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายใต้การ

ให้บริการของแพลนบีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่เหล่าน้ีสามารถเลือกใช้เครือข่ายสื่อ

โฆษณาฯ ที่มปีระสทิธภิาพสูงในการเขา้ถึงผู้บรโิภคทัง้ภูมิภาคภายใต้มาตรฐานของแพลนบอีย่างรวดเร็ว  ใน

ขณะเดยีวกนัการน าเสนอแพคเกจเครอืข่ายแบบภูมภิาคซึ่งมมีูลค่าสูงจะช่วยใหแ้พลนบสีามารถใหข้อ้เสนอดา้น

ราคาและรายการส่งเสรมิการขายที่ดกีว่าคู่แข่งในแต่ละประเทศ อกีทัง้การขายแบบเหมาแพคเกจทัง้ภูมภิาคยงั

ช่วยใหแ้พลนบสีามารถเขา้ถงึงบประมาณโฆษณาระดบัภูมภิาคโดยตรงและตดัโอกาสการแข่งขนัจากผูใ้หบ้รกิาร

สือ่โฆษณาฯในแต่ละประเทศ 
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 การพฒันาธุรกจิในฐานะตวัแทนจ าหน่ายเพื่อน าสทิธต่ิางๆ ทีย่งัคงว่างและไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ของสมาคมสมาคม
กฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บรษิทั ไทยลกี จ ากดั โดยเฉพาะสทิธกิารผลติและจ าหน่ายสนิคา้ลขิสทิธิข์อง
สมาคมฟุตบอลฯ ซึง่สามารถสร้างโอกาสในการหารายได้จากสนิค้าและบรกิารที่ต้องการน าตราสญัลกัษณ์ของ
สมาคมฟุตบอลฯ ไปใชเ้พิม่มลูค่าและสรา้งยอดขาย 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ 
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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  
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

35 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  
Depaul University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

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

28.33% พี่ชายนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 – 2557 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
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  ประธาน 
กรรมการบริหารและ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากดั 
บจ. แพลน บี ออนไลน์ จ ากดั 
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  
กรรมการผู้จดัการ 

  
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

36 - 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)    

7.25% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย 
บจ. แพลน บี ออนไลน์ 
บจ. เวอริซายน์  
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 

50 - 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 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

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 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 
หมายเหต ุ: นายอาดิ วาทนา  
สเรียทมดัชา ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการตัง้แต่วนัที่ 19 เม.ย.60 

32 
 

- Bachelor Commerce, 
Commerce major, University of 
Sydney 

- Director Accreditation 
Program   
(DAP) 115/2558 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 

-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 
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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 

2549 – 2550 Analyst Merril Lynch 

6. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร 
 กรรมการ 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

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

- Bachelor of Commerce, 
Finance,  
University of Melbourne 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 134/2560 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

0.95 % -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 

75 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

3) หลกัสตูร Audit Committee 

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 

กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 

บมจ. นวนคร 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 
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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 

Program  (ACP)  รุ่นที่ 6/2548  
4) หลกัสตูร Finance for Non – 

Finance Directors  (FND) 
รุ่นที่ 8/2547 

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

 

2549 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

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 
 

63 - 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 

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 

53 - ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต 
สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขา
บญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย  

- อนญุาโตตลุาการ สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ 

- อนญุาโตตลุาการ ส านกั
อนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาล
ยตุิธรรม 

- นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1) Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 
34/2548 

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

3)  Audit Committee Program  

0.03% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จดัการ  
ด้านบญัชีและการเงิน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
รองกรรมการผู้จดัการ  
ด้านบญัชีและการเงิน 
อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษ 
 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 
 
บมจ. นวนคร  
 
บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
 
 
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 

(ACP) รุ่นที่ 23/2551   
4) หลกัสตูร Director Diploma 

Award (Fellow Member)  
รุ่น 11/ 2546 

หลกัสตูรการอบรมอ่ืนๆ 
-  KPMG Audit Committee Forum 
"TFRS9 Financial Instruments: 
Overview and key challenges 
"บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี  
- "การเตรียมความพร้อมของบริษัทจด
ทะเบียนกบั CG Code ใหม"่    
CG Code: ประโยชน์ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้าง
คณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน และ
แผนขบัเคลื่อนในชว่ง 3 ปี , ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ / ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 
- PwC Forensics Seminar on  
Internal Investigation and Legal 
Housekeeping to  Prevent and 
Tackle Employee Fraud , บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
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 

 
- EY Center for Board Matters 
"Critical Insight for Board and 
Audit Committees", บริษัท 
ส านกังานอีวาย จ ากดั 
- Audit Committee Forum "The 
Audit Committee’s Role in 
Compliance and Ethical Culture 
Oversight", สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ร่วมกบับริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ ากดั, ธนาคาร
กสิกรไทย, บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษัท บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
- การสมันา EY Center for Board 
Matters หวัข้อ  "ธุรกิจในยคุแหง่ความ
ผนัแปรผิดปกติ" , บริษัท ส านกังานอี
วาย จ ากดั 
 

10. นางสาวพาขวญั วงศ์พลทว ี
 ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
 

44 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

0.06% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2554 - 2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2550 - 2554 ผู้จดัการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 
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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 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
11.นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
 ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน  
 

48 - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.005% -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน     บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2548 - 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน 
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

12.นายณฐัวฒิุ อูย่ายโสม 47 - 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    

37 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
American University Washington 
College of Law 
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ทนายความรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผู้ รับรองเอกสารแหง่
ประเทศไทย สภาทนายความ 
- ทนายความผู้ รับรองเอกสาร
มหาชน  
กระทรวงพาณิชย์ 

0.008% -ไมมี่- 2557 – ปัจจบุนั 
2552 – 2557 
2549 – 2552 
 
 

ที่ปรึกษากฎหมายประจ าบริษัท 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
ทนายความอาวโุส 
 
 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 
บจ. สยาม ลีเกิล้ อินเตอร์เนชัน่เนล 
กรุ๊ป 
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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* 

นายเอกภกัดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒ ิ
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          
5. บจ. แพลน บี ออนไลน์  D  D          
6. บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย D  D          
บริษัทที่เก่ียวข้อง             
7. บจ. แพลน บี โฮลดิง้ D            
8. บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ D            
9. บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ D            
10. บจ. เอ.บี.เอ็ม.โกลบอล อินเวสเม้นท์ D            
11. บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์  M           
12. บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์   D          
13. บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้   D          
14. บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ   
      เทคโนโลยีส์ 

  D          

15. Property Guru Pte Ltd.    D         
16. PT Elang Mahkota Teknologi  
     TBK 

   CO M        
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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* 

นายเอกภกัดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒ ิ
อู่ยายโสม 

17. Palm Capital PTE LTD    D D        
18. PT Abhimata Citra  Adadi    CO         
19. Beaver & Fizz PTY LTD    D         
20. PT Surya Citra Media TBK    CO         
21. PT Animasi Kartun Indonesia     D        
22. PT Kreatif Media Karya     P, CO        
23. PT Abadi Pelita Harapan     D        
24. PT Online Pertama     D        
25. บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล      D       
26.Lazard Asia (Hong Kong) Limited      M       

27. บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร        D  M    

28. บมจ. นวนคร        D  M    
29. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ   
      อตุสาหกรรม 

      D      

30. บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี        ID, AC      
31. บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป       ID, AC      
32. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์  
      ดิสทริบิวชัน่ 

       D, CEO     

33. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล        ED     
34. บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์         D     
35. บจ. 4 พีเพิลฟดูส์        M     
36. บจ. งามศิริ        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* 

นายเอกภกัดิ์ 
นิราพาธ 
พงศ์พร 

พลต ารวจเอก
สมชาย   

วาณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศิลป์ 

นางมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พาขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นายประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นายณัฐวุฒ ิ
อู่ยายโสม 

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

       D     

45. บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่         ID, AC    
หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, ED-กรรมการบริหาร, CEO-ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร, M-ผู้บริหาร, P-President Director, CO-Commissioner 
นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ตัง้แตว่นัที่ 19 เม.ย.60  
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



เอกสารแนบ 2   

  

 

  

เอกสารแนบ 2 หน้า 145 

 

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 แพลน บี ออนไลน์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย 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 
บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จ ากดั กรรมการ - 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ  
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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 33 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT  (รุ่นที่  19) 

- บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2549 – 2559 
 2560 

Internal Audit Supervisor 
Internal Audit Manager 

บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท  
บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

- ไมม่ี  - 
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รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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รายละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี  - 
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