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ส่วนที่  1 
กำรประกอบธุรกิจ 

 
1.     นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ผู้ให้บริกำรสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) 
ที่ทุม่เทกบัข้อมลูเชิงลกึเพื่อกำรพฒันำและบริหำรจดักำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัส ำหรับแบรนด์และสินค้ำใน
ระดับประเทศและภูมิภำคเอเชีย ให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดเนือ้หำและน ำเสนอสื่อโฆษณำ 
(Content Development) รวมไปถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) โดยสื่อที่ให้บริกำรเน้นควำม
หลำกหลำย ทัง้ในด้ำนรูปแบบ ขนำด สถำนที่ติดตัง้ และเทคนิคในกำรน ำเสนอ นอกจำกนีย้งัให้ควำมส ำคญักับ
นวตักรรมเพื่อคอยพฒันำให้สือ่โฆษณำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร  รวมไปถึงกำร
ผลติชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษำสือ่ตลอดระยะเวลำของกำรบริหำรจดักำรสือ่โฆษณำ 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ 
ยกระดบักำรสือ่สำรของแบรนด์ให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ เพื่อกำรเข้ำถึงผู้บริโภคทัว่ภมูิภำคอำเซยีน 

พนัธกิจ 
น ำเสนอช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำยและมีนวตักรรมเพือ่สร้ำงควำมรู้สกึมีสว่นร่วมและประสบกำรณ์

ที่เหนือกวำ่ ให้กบัผู้ที่ได้พบเห็นสือ่ 

คำ่นิยมองค์กร 

ค่ำนิยมองค์กร เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงควำมเช่ือในอนัที่จะน ำไปสู่กำรกระท ำร่วมกันของคนในองค์กรและ
แสดงถึงควำมเป็นตวัตน (DNA) ขององค์กรที่เป็นหลกัยดึของกำรด ำเนินธุรกิจ 

P assion 

L eadership 
A ccountability 
N onconformity 

B rilliance 

เปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ทัง้ใน
ประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย โดยบริษัทตัง้เป้ำหมำยในกำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำให้ครอบคลมุฐำนผู้ชมหรือผู้บริโภค
กลุม่เปำ้หมำยอยำ่งกว้ำงขวำง เพื่อตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตทกุรูปแบบของผู้บริโภค โดยเฉพำะแนวโน้มที่ผู้บริโภค
มกัใช้ชีวิตภำยนอกที่อยู่อำศยัมำกขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเน้นกำรใช้นวตักรรมหรือเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรพฒันำรูปแบบกำร
น ำเสนอสือ่โฆษณำให้มีลกัษณะโดดเดน่เฉพำะตวัและปรับเปลีย่นรูปแบบให้ทนัสมยัอยู่เสมอเพื่อก้ำวให้ทนัผู้บริโภคและเป็น
ที่พงึพอใจของลกูค้ำ รวมถึงกำรมุ่งมัน่น ำเสนอสื่อโฆษณำที่สร้ำงสำธำรณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม 
(Value Added) ของสือ่โฆษณำของบริษัทและสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัคูส่ญัญำของบริษัท 
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นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนเพิ่มพืน้ที่สื่อโฆษณำและขยำยเครือข่ำยทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนในหวัเมืองใหญ่
เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษัทเข้ำสู่กลุ่มประเทศ
อำเซียน ซึง่บริษัทมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลถุึงเป้ำหมำยดงักลำ่ว เช่น มีประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญในฐำนะผู้ ให้บริกำรงำนโฆษณำที่ใช้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) มำอย่ำงยำวนำน 
และประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอยำ่งสงู มีตรำสนิค้ำ (Branding) ที่แข็งแกร่งเป็นท่ียอมรับในธุรกิจสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) และมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรือผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทที่แข็งแกร่งทัง้ทำงด้ำน
กำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและฐำนะทำงกำรเงิน  

ไมเ่พียงแตก่ำรเพิ่มพืน้ที่และขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำแต่บริษัทยงัคงมองหำคอนเท้นท์คณุภำพที่จะสำมำรถเข้ำมำ
เติบเต็มและคอยช่วยสนนับสนนุธุรกิจสื่อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัแก่บริษัทได้เป็นอย่ำงดี กำรพฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่น
ร่วมหรือ (Engagement Marketing) ทัง้จำกคอนเทนท์ด้ำนกีฬำจำกสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย คอนเทนท์ด้ำน
ดนตรีจำกวงเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 และคอนเทนท์ด้ำนอีสปอร์ตจำก Thai E-League Pro รวมถึงกำรเพิ่มคอนเทนท์ประเภทอื่นๆ
เพื่อให้ครอบคลมุควำมสนใจของผู้บริโภคในทุกๆกลุ่มได้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสำมำรถตอบโจทย์ของนกักำรตลำดในกำร
สือ่สำรกบัผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้  

1.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2548 โดยนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 10.0 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำร และรับจ้ำงผลิตสื่อโฆษณำ
นอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทได้พฒันำสื่อโฆษณำ และขยำยควำมหลำกหลำย
ของประเภทสื่อที่ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั และด้วยควำมมุ่งมัน่เพื่อก้ำวสูก่ำรเป็นหนึ่งในผู้น ำ
ตลำดสือ่โฆษณำอยำ่งยัง่ยืน ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทมีกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัดงันี ้
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2559 
 กำรเปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำป้ำยนิ่ง ครอบคลมุจงัหวดัอดุรธำนี จ ำนวน 50 ป้ำย ในเดือนมกรำคม 

2559 
 ควบรวมกิจกำร บริษัท ทนู่ำแอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกดั เพื่อขยำยสื่อโฆษณำในสนำมบินทัง้ 28 แห่งของ

กำรทำ่อำกำศยำน ในเดือนมีนำคม 2559 
 ได้รับเลอืกให้ เป็นตวัแทนอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จ ำกดั ในเดือนเมษำยน 2559 
 จดัตัง้ Plan B (Malaysia) SDN. BHD. เพื่อพฒันำธุรกิจสื่อโฆษณำทัง้สื่อโฆษณำบนระบบขนสง่

มวลชน สือ่โฆษณำภำพนิ่ง และสือ่โฆษณำดิจิทลัในประเทศมำเลเซีย ในเดือนพฤษภำคม 2559 
 กำรเปิดให้กำรบริกำรสือ่โฆษณำดิจิทลัขนำดใหญ่หน้ำศนูย์กำรค้ำ Show DC บริเวณถนนพระรำม 9 

ในเดือนกรกฎำคม 2559 
 กำรเปิดให้บริกำรเว็บไซต์ CityGlide.com เพื่อให้บริกำรค้นหำและค ำนวนเวลำในกำรมำถึงของรถ

โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ ในเดือนกรกฎำคม 2559 
 ควบรวมกิจกำร บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกัด เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำในสนำมบินให้มีควำม

หลำกหลำยยิ่งขึน้ ในเดือนสงิหำคม 2559 
 กำรเปิดให้บริกำรเครือข่ำยสื่อโฆษณำดิจิทลั Plan B TV Nation wide จำนวน 60 จอภำพใน 44 
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จงัหวดั เพื่อขยำยควำมครอบคลมุของสือ่โฆษณำดิจิทลัไปยงัทัว่ประเทศ ในเดือนสงิหำคม 2559 
 กำรเปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำเคลื่อนที่ Bus EL สื่อรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มควำมโดดเด่นให้กับสื่อ

โฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงในยำมค ่ำคืนในเดือนสงิหำคม 2559 
 กำรเปิดให้บริกำรสือ่โฆษณำดจิิทลั Central in-store network จ ำนวน 10 จอภำพ ภำยในศนูย์กำรค้ำ

เซ็นทรัลเวิลด์ และเซนทรัล พระรำม 9 ในเดือนกนัยำยน 2559 
2560 

 กำรจดัตัง้ บริษัท แพลน บีออนไลน์ จ ำกดั เพื่อเพิ่มควำมหลำย หลำยของสื่อโฆษณำ โดยให้บริกำร
สือ่โฆษณำประเภทออนไลน์ในเดือนมกรำคม 2560 

 กำรเร่ิมพฒันำธุรกิจในฐำนะตวัแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำ
ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จ ำกดั ในเดือนมกรำคม 2560 

 กำรเปิดให้บริกำรดอนเมืองดิจิตอลเน็ตเวิร์ค (Don Mueang Digital Network) อย่ำงเต็มรูปแบบด้วย
จอภำพดิจิตอล 102 แห่ง, จอภำพแบบสมัผสั 20 แห่งและจุดบริกำรชำร์ตโทรศพัท์เคลื่อนที่จ ำนวน
168 จดุ ในเดือนมกรำคม 2560 

 กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่อำศัย โดยได้เปิดให้บริกำรบีเคเค 20
ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค(BKK20 Digital Network) ในเดือนเมษำยน 2560 

 กำรจดัตัง้บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดัเพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยู่อำศยัใน
สปป.ลำว เพื่อน ำ รูปแบบธุรกิจ สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่ประสบควำมส ำเร็จจำกประเทศไทยไป 
พฒันำธุรกิจในสปป.ลำวในเดือนมิถนุำยน 2560 

 เปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำดิจิตอลและสื่อภำพนิ่ง บนสื่อ Vending machine จ ำนวน1,100 ตู้
ครอบคลมุทัว่ประเทศไทยในเดือนมิถนุำยน 2560 

 กำรลงทนุในบริษัท JKJ Media Services Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรสือ่โฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยัในประเทศฟิลปิปินส์ในเดือนสงิหำคม 2560 

 ลงทุนร้อยละ 30.3 ในบริษัท MJS Trading Inc. เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัใน
ฟิลปิปินส์ในเดือนกนัยำยน 2560 

 กำรจัดตัง้บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกัด ขยำยควำมครอบคลมุของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่
อำศยัในเขตกรุงเทพมหำนครเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำในกลุ่มที่มีงบประมำณจ ำกัดในเดือนกันยำยน 
2560 

 ขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำดิจิตอล Plan B TV nationwide จ ำนวน 90 จอ 52 จงัหวดั ครอบคลมุทัว่
ประเทศยิ่งขึน้ในเดือนกนัยำยน 2560 

 เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในบริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี ประเทศมำเลเซีย จำกร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 40 ในเดือนธนัวำคม 2560 

2561 
 

 ลงทนุในบริษัท ดบับลิว.พี.เอส มีเดีย จ ำกดั เพื่อขยำยสื่อโฆษณำในสนำมบิน ด้วยสื่อ Air Traveler 
Supreme จอภำพดิจิตอลพร้อมจุดให้บริกำรชำร์ตไฟส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จ ำนวน 150 จุดทั่ว
สนำมบินสวุรรณภมูิ ในเดือนมกรำคม 2561 

 ขยำยเครือขำ่ยสือ่โฆษณำภำพนิ่งประเภท Street Furniture ด้วยป้ำยโฆษณำภำพนิ่งจ ำนวน 150จุด
ในเมืองพทัยำ ในเดือนเมษำยน 2561 
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ปี เหตกุารณ์ 

 ขยำยธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่มร่วม(Engagement Marketing) ผ่ำนกำรลงทนุในบริษัท บีเอ็นเค48 
ออฟฟิศ จ ำกดั  เพื่อน ำคอนเท้นท์ดนตรีคณุภำพมำช่วยสร้ำงควำมผกูพนัระหว่ำงผู้บริโภคกบัแบรนด์
สนิค้ำและบริกำร ในเดือนพฤษภำคม 2561 

 เปิดตวัโครงกำร Central world connect  ที่บริเวณหน้ำห้ำงศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเป็นจอ 
Interactive DOOH ที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียด้วยงบลงทุนกว่ำ 400 
ล้ำนบำท ในเดือนมิถนุำยน 2561 

 น ำเสนอแพ็คเกจ Geofence  ซึง่เป็นกำรน ำจดุเดน่ของสือ่ออนไลน์มำผสมผสำนกบัสื่อโฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยั เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพของสื่อโฆษณำให้สำมำรถสื่อสำรกบัผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึ ในเดือนกนัยำยน 2561 

 เปิดตวักำรแข่งขนั E-League Pro ซึ่งเป็นลีกกำรแข่งขนักีฬำอีสปอร์ตระดบัอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำร
ครัง้แรกในประเทศไทย โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ Konami 
ผู้พฒันำเกมส์ชัน้น ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนกนัยำยน 2561 

 น ำเสนอแพคเกจไอคอนสยำม (ICONSIAM) เพื่อขยำยควำมครอบคลุมของสื่อโฆษณำใน
ห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้น ำในกรุงเทพฯ โดยให้บริกำรด้วยจอดิจิตอล กว่ำ 250 จอ ครอบคลมุห้ำงไอคอน
สยำม ซึง่เป็นแลนด์มำร์คแหง่ใหมข่องประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 

 ลงทุนในบริษัท ไซน์เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำภำยในท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ
ด้วยจอภำพดิจิตอลกวำ่ 38 จอภำพในบริเวณโถงผู้โดยสำรขำเข้ำ ในเดือนธนัวำคม 2561 

 ลงทุนในบริษัทดิจิตอล แฟคตอร่ี จ ำกัด เพื่อเพิ่มศกัยภำพของแพลนบีในกำรให้บริกำสิ่อโฆษณำ
ออนไลน์ควบคูไ่ปกบัสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั ในเดือนธนัวำคม 2561 
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1.4 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงทำงธุรกิจ ดงันี ้ 

รำยช่ือของกลุม่บริษัทประกอบด้วย  
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1) บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกัด (“เวอริซำยน์”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 126.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำ โดยเวอริซำยน์เป็น
ผู้ ถือสญัญำเช่ำที่ดินบริเวณเลยีบทำงดว่นก่อนทำงลงดำ่นพระรำม 4 เพื่อติดตัง้ปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 

2) บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ
ทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 219 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อ
โฆษณำโดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ ถือสญัญำเช่ำปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธ์เลยีบทำงดว่นเอกมยั-รำมอินทรำ 

3) บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด (“แอดคซูีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 10.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพนิ่ง โดย
แอดคซูีน เป็นผู้ ถือสทิธิสมัปทำนปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธ์จำกกรุงเทพมหำนคร  

4) บริษัท โกลิง้ค์ จ ำกัด (“โกลิง้ค์”) บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 70.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุ
จดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำทด ำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคลื่อนที่และ
ให้บริกำรแอพ CITYGUIDE เพื่อให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำง (Trip plan) ส ำหรับบริกำรขนส่ง
สำธำรณะ (Public Transportation)  

5) บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกัด (“เอสอำร์พีบี”) บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 45. 0 ของทนุที่เรียกช ำระ
แล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 20.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทดิจิตอล  

6) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกัด (“บีเอ็มเอ็น”) บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ 
จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 20.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 262.21 ล้ำน
บำท เพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัในระบบขนสง่มวลชนรถไฟฟำ้ใต้ดินเละทำงพิเศษ 

7) บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (“แม็กซ์วิว”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100.0 ล้ำนบำท 
เป็นผู้ประกอบกิจกำรด้ำนสื่อโฆษณำ ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อโฆษณำประเภทดิจิตอล และ ป้ำยนิ่งในเมืองต่ำงๆทัว่
ประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น สรุำษฎร์ธำนี นนทบรีุ ภเูก็ต เมืองพทัยำ เมืองหำดใหญ่ และ สมยุ  

8) บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ำกัด (“เมอร์ซี่พลสั”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 3.0 ล้ำนบำท ด ำเนิน
ธุรกิจให้เช่ำสือ่โฆษณำในห้ำงสรรพสินค้ำประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่โฆษณำสื่อ
ดิจิตอลในห้ำงสรรพสนิค้ำบิ๊กซี 

9) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จ ำกัด (“2000 พบัลิชช่ิง”) บริษัทร่วมของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิส
เพลย์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 17.0 
ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ และพฒันำสือ่โฆษณำออนไลน์บนอปุกรณ์สือ่สำรเคลือ่นท่ี 

10) บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ 
จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1.0 ล้ำน
บำท ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนกำรขำยและบริหำรจดักำรสทิธิประโยชน์ ที่บริษัทได้มำจำกบริษัทในเครือ 

11) บริษัท เดอะวันพลัส จ ำกัด บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 
ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 17.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อ
โฆษณำผำ่นจอภำพ LCD ที่ติดตัง้ใน 6 ทำ่อำกำศยำนทัว่ประเทศ  

12) บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกัด(“ไบรท์สกำย”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 25.0 ล้ำนบำท 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 1 

 

ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำ ณ ท่ำอำกำศยำนจ ำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และกรมทำ่อำกำศยำน 

13) บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ำกัด (“ทริปเปิล้เพลย์”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 31 ล้ำนบำท 
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อโฆษณำในบริเวณสำยพำนล ำเลียงสมัภำระผู้ โดยสำรทัง้ 22 สำยพำนของท่ำอำกำศยำน
สวุรรณภมูิ 

14) บริษัท ทูน่ำ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด(“ทนู่ำ”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำท ด ำเนิน
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ปำ้ยโฆษณำภำยในทำ่อำกำศยำน 28 แหง่ของกรมทำ่อำกำศยำน 
 

15) บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนเละเรียกช ำระแล้วจ ำนวน  43.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัภำยในสนำมบิน 

16) บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
35.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 25.4 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจทำเล้นท์แมน
เนจเม้นท์ และคอนเทนท์ครบวงจร บริหำรจัดกำร พัฒนำสมำชิกวงบีเอ็นเค48 วำงเผน ผลิตงำนเสดง เผยแพร่
ผลงำนเพลง จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ โฆษณำประชำสมัพนัธ์ กำรขยำยธุรกิจ ตอ่ยอดเละเพิ่มช่องทำงให้บริกำรด้ำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัวงบีเอ็นเค48 

17) บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จ ำกัด บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 
4.0 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน1.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทนุจดทะเบียน ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั
กำรผลติรำยกำรโทรทศัน์เพื่อออกอำกำศทำงโทรทศัน์และออนไลน์ และ ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสร์ิต 

18) บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือ
หุ้นร้อยละ 50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 23,206 ล้ำนกีบลำว 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

19) บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”) บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อย
ละ 10.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 67,300 ล้ำนรูเปีย และทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว
จ ำนวน 19.9 ล้ำนรูเปีย ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำภำยสนำมบินในประเทศอินโดนีเซีย 

20) บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”) บริษัทร่วมบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 
30.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 40.0 ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ ด ำเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณำประเภทภำพนิ่งโดยให้บริกำรป้ำยโฆษณำประเภทบิลบอร์ดขนำดใหญ่ครอบคลุมทัว่ประเทศ
ฟิลปิปินส์  

21) บริษัท แพลน บี (มำเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มำเลเซีย) บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด 
ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 90 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1.0 
ล้ำนริงกิตมำเลเซีย  

22) บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อย
ละ 40 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1.0 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย ด ำเนิน
ธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิงภำยในประเทศมำเลเซีย 
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23) บริษัท ดิจิทัล แฟคตอร่ี จ ำกัด บริษัทยอ่ยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของ

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเละเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำ
ประเภทออนไลน์ 

24) บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.0 
ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำในท่ำ
อำกำศยำนสวุรรณภมูิ 

25) บริษัท แอทมอส สปอร์ต เล็บ จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 
36.9 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระเล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจจดัหำ น ำเข้ำ จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท
กีฬำและแฟชัน่ ภำยใต้เบรนด์ร้ำน ATMOS 

26) บริษัท แอทมอส เอพพำเรล จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
44.9  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจจัดหำ น ำเข้ำ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทกีฬำเละแฟชัน่  
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2.      ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้  

รำยได้จำกกำรขำย พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน  431.2 17.6 454.7 15.1          484.5      12.0  

2. สือ่โฆษณำภำพน่ิง 692.1 28.3 818.6 27.2          932.0      23.0  

3. สือ่โฆษณำดิจิทลัและสือ่โฆษณำออนไลน์ 1,040.2 42.5 1,285.0 42.7       1,707.9      42.3  

4. สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและสือ่โฆษณำ
ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต 

96.9 4.0 115.9 3.9          132.4         3.3  

5. สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน 51.4 2.1 132.8 4.4          193.9         4.8  

5. กำรตลำดแบบมีสว่นร่วม 29.2 1.2 133.4 4.4          561.0      13.9  

6. รำยได้อื่นๆ /1 105.2 4.3 66.1 2.4            27.6         0.7  

รวม 2,446.2 100.0 3,006.6 100.0   4,039.2 100.0 

 หมำยเหต:ุ /1 รำยได้อ่ืนประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รำยได้เบ็ดเตล็ด และ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำร 

ในฐำนะผู้น ำของอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่มีควำมหลำกหลำยของประเภทสื่อและครอบคลมุพืน้ที่
กรุงเทพฯ และทัว่ประเทศไทย บริษัท แพลน บี  มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ได้ขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร
แข่งขนั และไม่หยุดยัง้กำรน ำเสนอสื่อฯ รูปแบบใหม่ๆ พร้อมด้วยนวตักรรมและเทคนิคพิเศษ รวมไปถึงบริกำรดแูลรักษำสื่อ
ด้วยมำตรฐำนสำกลตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ผลติสนิค้ำและบริกำรในกำรสือ่สำรทำง
กำรตลำดผ่ำนสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั และเพื่อให้แผนกำรตลำดประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยด้วย
ประสทิธิภำพสงูสดุ  

ธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทแบง่ออกเป็น 7 ประเภทหลกัดงันี ้ 
1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media)  
2. สือ่โฆษณำภำพนิ่ง (Classic  Media) 
3. สือ่โฆษณำดิจิตอล (Digital Media) 
4. สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ (In-Mall Media) 
5. สือ่โฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต (In-Store Media) 
6. สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน (Airport Media) 
7. สือ่โฆษณำออนไลน์ (Online Media) 

นอกจำกกำรขยำยและกำรพฒันำช่องทำงสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัเเล้ว บริษัทได้พฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมี
สว่นร่วม หรือ Engagement Marketing ผำ่นคอนเทนท์ที่มีคณุภำพ 3 ประเภท ได้แก่ กีฬำ ดนตรี และอ-ีสปอร์ต ซึง่คอนเทนท์
ทัง้ 3 ประเภทที่มีกลุม่เปำ้หมำยทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกนัจะช่วยสรา้งความผูกพนัระหว่างผูบ้รโิภคกบัแบรนดส์นิคา้และ
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บรกิาร นอกจำกธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมจะสร้ำงรำยได้ให้กบับริษัทแล้ว ยงัสง่เสริมและตอ่ยอดให้สือ่โฆษณำนอกที่อยู่
อำศยัซึง่เป็นธุรกิจหลกัมีอตัรำกำรใช้สือ่โฆษณำที่สงูขึน้อีกด้วย ธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมของบริษัท มี 3 ประเภท ได้แก่ 

8. สปอร์ตมำร์เก็ตติง้ (Sports Marketing) 
9. มิวสคิมำร์เก็ตติง้ (Music Marketing) 
10. อีสปอร์ต (e-Sport) 

2.2.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

  สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ของบริษัทสำมำรถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันีค้ือ  
1) สือ่โฆษณำภำยนอก และ ภำยในรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ  
ด้วยศกัยภำพและควำมเช่ียวชำญกวำ่ 13 ปีในกำรให้บริกำรพืน้ที่สื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำง ซึ่งถือ
เป็นสื่อโฆษณำแรกที่บริษัทเร่ิมให้บริกำร และสร้ำงช่ือเสียงให้กับบริษัทจนเป็นที่จดจ ำ ในปัจจุบันบริษัท
ให้บริกำรสือ่โฆษณำบนรถประจ ำทำงกวำ่ 1,652 คนั ซึง่ได้รับสมัปทำนจำกองค์กำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ และ
สทิธ์ิในกำรบริหำรจดักำรสือ่โฆษณำบนรถร่วมของบริษัทเอกชน สง่ผลให้บริษัทมีสือ่โฆษณำบนรถประจ ำทำง
ครอบคลมุสงูสดุในกวำ่ 88 เส้นทำง ทัง้นีส้ือ่ที่ติดตัง้บนรถโดยสำรประจ ำทำงมี 2 ประเภทหลกั คือ 

a. สือ่โฆษณำภำยนอกรถประจ ำทำง  
 เปรียบเสมือนป้ำยโฆษณำบิลบอร์ดเคลื่อนที่ ซึ่งสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ กำรจดจ ำแบ
รนด์สินค้ำ  ด้วยรูปแบบกำรท ำงำนกำรของสื่อ ที่วิ่งเข้ำหำผู้บริโภค เฉลี่ยกว่ำ 300,000 คนต่อ
วนั โดย 90% ของผู้บริโภคสำมำรถจดจ ำแบรนด์สินค้ำผ่ำนสื่อโฆษณำดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี  
นอกจำกนี รู้ปแบบของสื่อฯ ยังสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้ตำมวัตถุประสงค์ในกำร
ประชำสมัพนัธ์ที่ต่ำงกนั ทัง้ในลกัษณะ Full Wrap  และ Half Wrap ที่สร้ำงกำรรับรู้และจดจ ำ
แบรนด์สินค้ำได้อย่ำงชัดเจน และยงัมีเทคนิครูปแบบพิเศษในรูปแบบ Mock-up 2 มิติ (2D) 
และ 3 มิติ (3D) ที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของสื่อโฆษณำ นอกจำกนี ้ในปี2560 ทำงบริษัทได้
น ำเสนอนวตักรรมเพื่อดงึดดูสำยตำในยำมค ่ำคืน ด้วยเทคนิคพิเศษ LED Lighting Technique 
ซึง่สร้ำงลกูเลน่ท่ีนำ่สนใจให้กบัภำพโฆษณำ สำมำรถเพิ่มมลูค่ำแบรนด์สินค้ำ ให้เกิดกำรจดจ ำ
มำกยิ่งขึน้ 

b.  สือ่โฆษณำภำยในรถโดยสำรประจ ำทำง 
 สื่อโฆษณำภำยในรถโดยสำรประจ ำทำงเป็นสื่อโฆษณำที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ ใช้บริกำร
ตลอดกำรเดินทำง โดยผู้ใช้บริกำรรถประจ ำทำงสว่นใหญ่มคีวำมถ่ีในกำรใช้บริกำร 2 – 3 ครัง้ตอ่
วนั และใช้เวลำในกำรเดินทำงโดยเฉลี่ยนำนกว่ำ 45 นำทีต่อครัง้ ท ำให้สื่อโฆษณำภำยในตวัรถ
สำมำรถสื่อสำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง ด้วยต ำแหน่งสื่อฯที่ติดตัง้กระจำยตัวอยู่ทั่ว
ภำยในรถ ซึง่รับสำยตำในทกุมมุมอง ด้วยจอ LCD สองจุดภำยในรถ และสื่อโฆษณำภำพนิ่งใน
บริเวณตำ่งๆ อำทิ หลงัเบำะผู้โดยสำร ทำงขึน้-ทำงลง และบนเพดำนเหนือท่ีนัง่ผู้ โดยสำร  
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สื่อโฆษณำภำยนอกแบบ 2 มิติ 3 มิติ LED Lighting Technique Half Wrap 

  

สื่อโฆษณำบริเวณหลงัเบำะที่นัง่ผู้ โดยสำร สื่อโฆษณำบนจอแอลซีดีภำยในรถ 
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2) สือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟำ้มหำนคร (MRT) 

  ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบขึน้ของคนในกรุงเทพมหำนคร ระบบรถไฟฟ้ำจึงมีบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรขนส่ง
สำธำรณะ จำกประสิทธิภำพที่ช่วยให้ผู้ โดยสำรสำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรเดินทำงได้อย่ำงแม่นย ำ และช่วย
แก้ไขปัญหำสภำพจรำจร บริษัทได้เลง็เห็นโอกำสกำรเติบโตของสือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ จึงได้ร่วมกบับริษัทแบ
งกอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ำกดั (BMN) เพื่อเข้ำพฒันำสื่อโฆษณำบนรถไฟฟ้ำมหำนคร(MRT) ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ
ขนสง่มวลชนหลกัของกรุงเทพฯ โดยสื่อของบริษัทประกอบไปด้วย จอแสดงข้อมลูแก่ผู้ โดยสำรทัง้ภำยในและนอก
ขบวนรถ (Passenger Information Display - PIDs) ป้ำยโฆษณำบนประตชูำนชำลำ (Platform Screen Door- 
PSD) สื่อโฆษณำจอดิจิตอลภำยในสถำนี (Digital @ MRT) และป้ำยโฆษณำบริเวณรำวจับภำยในขบวนรถ 
(Handgrip & Hanger) ทัง้นีใ้นอนำคตเครือขำ่ยรถไฟฟำ้สำยสนี ำ้เงินจะยิ่งมีสว่นส ำคญัในฐำนะที่เป็นโครงข่ำยกำร
ขนสง่หลกัเช่ือมโยงระหวำ่งกรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑล  จำกแผนกำรขยำยเส้นทำงที่จะเปิด
ให้บริกำรภำยในปี 2563 ในสว่นตอ่ขยำยสำยสนี ำ้เงิน เส้นทำงบำงซื่อ-ทำ่พระ และเส้นทำงหวัล ำโพง-บำงแค  

 

   
สื่อโฆษณำจอดิจิทลัในรถไฟฟำ้ MRT สื่อโฆษณำจอบริเวณชำนชำลำ PIDs@MRT สื่อโฆษณำบริเวณกระจกกัน้ระหวำ่งชำนชำลำ 

  
สื่อโฆษณำดิจิทลั MRT สื่อโฆษณำบนรำวจบัในขบวนรถ 

2.2.2 สื่อโฆษณำภำพน่ิงกลำงแจ้ง (Static Outdoor)  
บริษัทให้บริกำรสื่อโฆษณำภำพนิ่งซึ่งโดดเด่นทัง้ด้วยนวตักรรมและรูปกำรน ำเสนอ สื่อ โฆษณำของบริษัทจึงเป็นที่

ดงึดดูสำยตำของผู้สญัจรบนท้องถนน นอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมส ำคญัอย่ำงสงูกบัท ำเลจุดติดตัง้สื่อ โดยบริษัทมีสื่อ
โฆษณำประเภทภำพนิ่งให้บริกำรในบริเวณแลนด์มำร์คที่ส ำคญัต่ำงๆของกรุงเทพฯ และยังครอบคลมุในบริเวณที่มี
ประชำกรหนำแนน่ทัง้บนทำงเท้ำ บนถนนสำยหลกั บนทำงด่วนพิเศษฯ ภำยนอกอำคำรส ำคญัต่ำงๆ ในย่ำนธุรกิจ และ
แหลง่ชมุชน   
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ทัง้นีบ้ริษัทยังขยำยพืน้ที่ให้บริกำรไปยังท ำเลศักยภำพในต่ำงจังหวัด โดยปัจจุบนัมีกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำป้ำย
บิลบอร์ดขนำดใหญ่ จ ำนวนทัง้หมด 133 ป้ำยทัว่ประเทศ และสื่อป้ำยโฆษณำเครือข่ำย Street Furniture ในศนูย์กลำง
เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวหลกัของประเทศ อำทิ จังหวดัเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของภำคเหนือ อดุรธำนีซึ่ง เป็น
ประตเูศรษฐกิจเช่ือมต่อไปยงัประเทศลำว และในปี 2561 บริษัทได้ขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำ Street Furniture ไปยงั
เมืองพัทยำ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจสูงของภำคตะวันออก และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ชำวตำ่งชำติ 

 

 

   
สื่อโฆษณำ Metro Poster สื่อโฆษณำ Serie Pole  สื่อโฆษณำ Pole Wrap 

   

สื่อโฆษณำ Gateway Billboard สื่อโฆษณำ Serie Poster สื่อโฆษณำ Flyover 2.0 

   

Fonebooth Udon Thani City Network Pattaya City Network 
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2.2.3 สื่อโฆษณำดิจทิัล (Digital)  

สือ่โฆษณำดิจิตอลเป็นสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัที่มีอตัรำกำรเติบโตสงูสดุ จำกจดุเดน่ในด้ำนภำพลกัษณ์
ที่สวยงำมสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ในแบรนด์สินค้ำในวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว และกำรตอบสนองต่อแผนกำรตลำดที่
เปลีย่นแปลงได้ทนัทว่งที นอกจำกนีย้งัช่วยให้นกักำรตลำดประหยดัต้นทนุจำกค่ำผลิตสื่อ อำทิ ค่ำใช้จ่ำยกำรพิมพ์ 
จึงเป็นสื่อโฆษณำที่ได้รับควำมนิยมจำกนักกำรตลำดทัง้ส ำหรับกำรใช้ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ของแบรนด์ (Brand 
awareness) และส ำหรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำด (Tactical campaign)ตำ่งๆ เพื่อเพิ่มยอดขำย  
ที่ผำ่นมำบริษัทมีกำรขยำยพืน้ท่ีกำรให้บริกำรสือ่โฆษณำดจิิตอลอยำ่งตอ่เนื่องทัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั อีกทัง้
ยังน ำนวัตกรรมและสำธำรณะประโยชน์ผนวกเข้ำไปกับสื่อโฆษณำเพื่อเพิ่มมูลค่ำของสื่อฯ และช่วยยกระดับ
คณุภำพชีวิตของคนในเมือง ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทได้เปิดตวั Central world connect จอภำพ Interaction Digital 
Out of Home ที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชีย ด้วยขนำดประมำณ 4,000 ตำรำงเมตร 
พร้อมด้วยกำรจดัแสดงแสงสี เอ็ฟเฟกต์ ในกำรแสดงที่มีช่ือว่ำ “Color of Bangkok”  เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยว และ
เป็นหนึง่ในจดุหมำยที่นกัทอ่งเที่ยวชำวไทยและตำ่งชำติทกุคนต้องมำเยี่ยมชม  
ทัง้นีใ้นปัจจุบนับริษัทให้บริกำรสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่อำศยัด้วยจ ำนวนจอภำพรวมกว่ำ 400 จอภำพใน 44 
จงัหวดัทัว่ประเทศ  

 

   
สื่อโฆษณำ Parc Paragon & 90 Degree สื่อโฆษณำ Emporium  สื่อโฆษณำ Central World 

   

สื่อโฆษณำอำคำร Interchange สื่อโฆษณำ Plan B TV บนทำงแยกส ำคญั 

ในกรุงเทพ 

สื่อโฆษณำ Digital Billboard 
ห้ำงสรรพสินค้ำโชว์ดีซ ี

   

แพลนบีทีวี เนชัน่วำยด์ สื่อโฆษณำดิจิทลั ซีบีดี 20 สื่อโฆษณำ Emquartier  
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2.2.4 สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ (In-Store / In-Mall)  

สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำเป็นหนึง่ในสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัทีม่ีประสทิธิภำพสงู จำก
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำยที่มีก ำลงัซือ้และสำมำรถช่วยให้นกักำรตลำดปิดกำรขำยได้ ณ จดุขำย 
นอกจำกนี ้จำกสภำพภมูิอำกำศของประเทศไทยที่ร้อนอบอ้ำว เป็นปัจจยัหนึง่ที่สง่ผลให้คนในเมืองนิยมกำรพกัผอ่น
ในห้ำงสรรพสนิค้ำซึง่เป็นศนูย์รวมสนิค้ำ บริกำร และร้ำนอำหำรไว้อยำ่งครบวงจร ห้ำงสรรพสนิค้ำจึงเป็นจดุนดัพบ 
สงัสรรค์ และพกัผอ่นของผู้คนเมอืงทัง้ในเวลำหลงัเลกิงำน และในวนัหยดุ สือ่โฆษณำประเภทนีจ้งึมีโนวโน้มกำร
เติบโตอยำ่งตอ่เนื่องจำกกำรเปิดตวัของห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่และกำรขยำยสำขำห้ำงสรรพสนิค้ำทัง้ใน
กรุงเทพฯและตำ่งจงัหวดั   

บริษัทมีสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำที่หลำกหลำยและครอบคลมุทัว่กรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ 
สยำมเซ็นเตอร์ สยำมพำรำกอน เอ็มโพเร่ียม เอ็มควอเทียร์ และศนูย์กำรค้ำในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยบริษัทให้บริกำรสื่อ
แบบครบวงจรทัง้ภำยนอกและภำยในอำคำร  รวมทัง้สื่อโฆษณำภำพนิ่งและสื่อดิจิตอลที่สำมำรถสร้ำงปฏิสมัพันธ์ 
(interact) กบัผู้บริโภคได้ อีกทัง้ยงัมีรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอท่ีหลำกหลำยและทนัสมยั 

  

  
  

สื่อโฆษณำบริเวณศนูย์กำรค้ำเมก้ำ บำงนำ สื่อโฆษณำ Digital Siam Interactive สื่อโฆษณำ District Em In-Mall 

   

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

 

สื่อโฆษณำ Interactive Stairs 
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2.2.5 โฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เกต็ (In-Store Media) 

สือ่โฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตเป็นสือ่ที่สำมำรถน ำเสนอจดุเดน่ของผลติภณัฑ์และโปรโมชัน่ ณ จดุ
ขำย ซึง่จะช่วยโน้มน้ำวให้ผู้บริโภคเกิดกำรตดัสนิใจซือ้สนิค้ำที่งำ่ยขึน้ จึงเป็นสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัที่ได้รับควำม
นิยมจำกสนิค้ำอปุโภคและบริโภคเพื่อใช้ในกำรเพิม่ยอดขำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ ทัง้นีบ้ริษัทได้พฒันำรูปแบบของ
สือ่ฯในซุปเปอร์มำร์เก็ตอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำดที่สำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรซือ้ที่
แตกตำ่งและเพิ่มโอกำสในมองเห็นผลติภณัฑ์ให้สงูขึน้ 

ในปัจจบุนั บริษัทมีสือ่โฆษณำภำยในบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ทัว่ประเทศ จ ำนวน 269จอภำพ ซึง่ตดิตัง้ใน
ท ำเลที่สำมำรถเข้ำถงึเปำ้หมำยได้อยำ่งเดน่ชดั อำทิ บริเวณทำงเข้ำห้ำง บริเวณฮอลเวย์ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต 
และบริเวณจดุเซ็นเซอร์ทำงเข้ำ-ออกซุปเปอร์มำร์เก็ต 

 

 

 

 

 

 
ฟร้อนท์ แอลอีดี ในห้ำงโมเดร์ินเทรดบิ๊กซี จอดจิิทลับริเวณฮอลล์เวย์ ในห้ำงโมเดร์ินเทรดบิ๊กซี จอดจิิทลัเซน็เซอร์มำตคิในห้ำงซี 

 

2.2.6 สื่อโฆษณำภำยในสนำมบนิ (Airport Media)  

 บริษัทได้ขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำในสนำมบินอยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2558 จำกกำรเลง็เห็นถึงกำรขยำยตวัของ
อตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวทีเ่ติบโตในระดบัสงูอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นีจ้ำกประเทศไทยซึง่เป็นหนึง่ในจดุหมำยปลำยทำงกำร
ทอ่งเที่ยวยอดนยิม ประกอบกบัอตุสำหกรรมสำยกำรบินต้นทนุต ่ำที่มีกำรแขง่ขนัท่ีสงูและมีรำยกำรสง่เสริมกำรขำยบตัร
โดยสำรทัง้ในและตำ่งประเทศในรำคำถกูตลอดทัง้ปี ปัจจยัเหลำ่นีส้ง่ผลให้จ ำนวนผู้ใช้บริกำรสนำมบินในประเทศไทยเพิ่ม
สงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่องเป็นกวำ่ 139 ล้ำนคนตอ่ปี ซึง่นกัเดินทำงเหลำ่นีเ้ป็นกลุม่เปำ้หมำยที่มีก ำลงัซือ้สงู สือ่โฆษณำในสนำมบิน
จึงเป็นท่ีต้องกำรของนกักำรตลำดเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำยนกัเดินทำงได้โดยตรงอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
ในปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ให้บริกำรสือ่โฆษณำในสนำมบินซึง่ให้บริกำรครอบคลมุสนำมบินทัว่ประเทศสงูสดุถึง 31 สนำมบิน 
โดยมีสือ่ให้บริกำรท่ีครอบคลมุทกุพืน้ท่ีของสนำมบิน และมคีวำมหลำกหลำยของประเภทสือ่โฆษณำ อำทิ สือ่โฆษณำภำพน่ิง 
สือ่โฆษณำดจิิตอล สือ่โฆษณำบนรถเข็นสมัภำระ เป็นต้น 
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Air Traveler 2.0 สื่อโฆษณำในสนำมบินดอนเมือง 

  

สื่อโฆษณำดิจิทลั ดอนเมืองดิจิทลัเน็ตเวิร์ค สื่อโฆษณำภำพน่ิงในสนำมบิน 

 

2.2.7 สื่อโฆษณำออนไลน์ 

สือ่โฆษณำออนไลน์เป็นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีมีบทบำทส ำคญัของคนในยคุดิจิตอล และเป็นสื่อโฆษณำที่มีแนวโน้ม
กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องที่สงูจำกกำรเข้ำถึงอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่สมำร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบนัครอบคลมุกว่ำ 55.0% ของ
ประชำกรในประเทศไทย ทัง้นีจ้ำกเทคโนโลยีของอปุกรณ์สื่อสำรที่ยงัพฒันำอย่ำงต่อเนื่องสง่ผลให้อปุกรณ์เคลื่อนที่มีรำคำที่
ต ่ำลงและใช้งำนได้ง่ำยขึน้และสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคในทกุๆกลุม่  สง่ผลให้สือ่โฆษณำออนไลน์จะสำมำรถเติบโตเป็นหนึ่งใน
สื่อโฆษณำหลกัที่จะมำแทนที่สื่อโฆษณำดัง้เดิม (สื่อโฆษณำโทรทศัน์ สื่อโฆษณำวิทย ุและสื่อโฆษณำสิ่งพิมพ์) ในอนำคต  
บริษัทได้เห็นโอกำสของสื่อฯ ชนิดนี ้จึงได้เร่ิมพฒันำสื่อโฆษณำออนไลน์โดยเร่ิมจำกกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตบนรถประจ ำ
ทำงโดยไมม่ีคำ่บริกำร จ ำนวนทัง้สิน้ 550 คนั และได้ตอ่ยอดพฒันำเว็ปไซต์และแอพพลเิคชัน่ City Glide ซึง่เป็นแอปพลเิคชัน่
ในกำรบริกำรค้นหำสำยรถประจ ำทำงด้วยระบบจีพีเอสเพื่อบอกสำยรถที่อยู่ใกล้สดุพร้อมทัง้กำรประเมินเวลำในกำรมำถึงที่
จะช่วยให้ผู้ ใช้บริกำรสำรถลดระยะเวลำในกำรยืนรอรถประจ ำทำงฯท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงได้ง่ำยยิ่งขึน้  
นอกจำกนีบ้ริษัทได้พฒันำพฒันำแพ็คเกจ Geofence โดยเป็นกำรน ำสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัและสื่อโฆษณำออนไลน์ มำ
พฒันำร่วมกนั น ำจุดเด่นของสื่อทัง้สองประเภทมำผสมผสำนกนัเพื่อให้สำมำรถสื่อสำร  กบัผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ทัง้ในเชิงกว้ำงและในเชิงลกึ ตอบสนองรูปแบบควำมต้องกำรของคนในยคุใหมไ่ด้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

และด้วยควำมร่วมมือกบั บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั(มหำชน) ได้ร่วมให้บริกำรสือ่โฆษณำผำ่นตู้บญุเติม ตู้
เติมเงินโทรศพัท์มือถือที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 100,000 ตู้  กระจำยตวัอยู่ทัว่ประเทศ สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภค ณ จุดขำย ทัง้ยงั
สำมำรถเก็บข้อมลูผู้บริโภคเพื่อใช้น ำไปตอ่ยอดในกำรพฒันำแบรนด์สนิค้ำตอ่ไปได้อีกด้วย 

  
  

 

  

บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยบนรถประจ ำทำง บริกำรติดตำมและค้นหำสำยรถเมล์ 
ซิตีไ้กลด์ 

สื่อโฆษณำดิจิทลับนตู้Vending Machine 
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2.2.8 สปอร์ตมำร์เกต็ติง้ (Sport Marketing) 

ธุรกิจสปอร์ตมำร์เก็ตติง้ ถือเป็นควำมภำคภมูใิจของบริษัทท่ีได้รับควำมไว้วำงใจจำกสมำคมกีฬำฟตุบอลแหง่
ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์ ส ำหรับกำรเป็นตวัแทนอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสทิธิประโยชน์ทำงกำรค้ำของ
สมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกี จ ำกดั ด้วยประสบกำรณ์อนัยำวนำนในกำรบริหำรสือ่โฆษณำ รวมถงึฐำนลกูค้ำที่
ครอบคลมุทกุประเภทสนิค้ำและบริกำรในทกุระดบั ท ำให้บริษัทสำมำรถริเร่ิมพฒันำธุรกิจเพื่อสร้ำงรำยได้ทำงกำรค้ำตำ่งๆ ซึง่
จะเป็นแหลง่เงินทนุท่ีส ำคญัที่สมำคมฟตุบอลฯ ใช้น ำไปพฒันำศกัยภำพของกีฬำฟตุบอลในประเทศไทยให้ก้ำวไปสูร่ะดบั
สำกล ทัง้นีส้ทิธ์ิทำงกำรค้ำของสมำคมฟตุบอลฯ ท่ีบริษัทดแูล มีทัง้สิน้ 4 ประเภท ได้แก่ 

1) สทิธิกำรจดัหำรำยได้สนบัสนนุกำรจดักำรแขง่ขนั และ กำรจดักิจกรรมอื่นๆของสมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกี
ฯ 

2) สทิธิกำรน ำคอนเท้นท์ซึง่เป็นสทิธิของสมำคมกีฬำฟตุบอลฯและบริษัท ไทยลกีฯ ไปจดัหำรำยได้ทำงสือ่สิง่พิมพ์ สือ่
วิทยกุระจำยเสยีง สือ่วิทยโุทรทศัน์ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สือ่ไร้สำย และสือ่โทรคมนำคมตำ่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

3) สทิธิกำรจดัหำรำยได้จำกกำรถ่ำยทอดสดและเทปกำรแขง่ขนัฟตุบอล 
4) สทิธิกำรผลติและจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่ระลกึของสมำคมฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลกีฯ 

 

2.2.9 มิวสิคมำร์เกต็ติง้ (Music Marketing) 

มิวสคิมำร์เก็ตติง้ถือเป็นกำรตอ่ยอดธุรกิจสือ่นอกบ้ำนสู ่Engagement Marketing เพื่อนน ำคอนเทนต์ทำงดนตรีมำ
ช่วยสร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่งผู้บริโภคกบัแบรนด์สนิค้ำและบริกำร สือ่โฆษณำของบริษัทจะไมเ่พียงสร้ำงกำรรับรู้ 
(Awareness) ให้กบัแบรนด์สนิค้ำดงัเช่นในอดีต แตด้่วยคอนเทนท์ดนตรีคณุภำพจะชว่ยให้สือ่โฆษณำของบริษัทสำมำรถ
สร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่งกลุม่เปำ้หมำยและศิลปินนกัร้องเพื่อน ำไปสูค่วำมภกัดีในตรำสนิค้ำ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้เร่ิมพฒันำธุรกิจมวิสคิมำร์เก็ตติง้ผำ่นวงบีเอ็นเค48 ซึง่มีรำยได้หลกัมำจำก 4 ช่องทำง ดงันี ้ 

1) สนิค้ำและผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ BNK48 เช่น บตัรจบัมือ ซดีี บตัร Founder Card บตัร Campus Card, Photo 
set, เข็มกลดั  

2) โรงละครบีเอ็นเค48 ซึง่ตัง้อยูท่ี่ห้ำงสรรพสนิค้ำเดอะมอลล์ สำขำบำง กะปิ และมีกำรแสดงโชว์ในทกุสปัดำห์ รวมไปถงึ
รำยได้จำกกำรจดังำน คอนเสร์ิตตำ่งๆ 

3) Digital content เป็นรำยได้จำกธรุกิจออนไลน์ อำทิเช่น กำรออกอำกำศ สดทำงออนไลน์ผำ่นแอฟลเิคชัน่ 
4) Sponsorship & Appearance รำยได้จำกกำรเป็น Brand ambassador ให้กบั แบรนด์ตำ่งๆ 
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2.2.10 อีสปอร์ต (e-Sport) 

  แพลนบีได้พฒันำธุรกิจอีสปอร์ตเพื่อตอ่ยอดธุรกิจกำรตลำดแบบมสีว่นร่วม (Engagement Marketing)
นอกเหนือจำก Sport Marketing และ Music Marketing ตำมกลยทุธ์ของบริษัทในกำรเข้ำถงึกลุม่ผู้บริโภคที่ครอบคลมุมำก
ยิ่งขึน้ โดยได้จดัแขง่ขนั Thai E-League Pro ซึง่เป็นลกีกำรแขง่ขนักีฬำอีสปอร์ตระดบัอำชีพอยำ่งเป็นทำงกำรครัง้แรกใน
ประเทศไทย โดยได้รับควำมร่วมมือระหวำ่งสมำคมฟตุบอลฯ และ Konami ผู้พฒันำเกมชัน้น ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เป็น
ผู้พฒันำเกม Pro Evolution Soccer 2019 (PES2019)  

2.3  กฎหมำยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ 

จำกสื่อโฆษณำทัง้หมดของบริษัทที่กล่ำวมำข้ำงต้น กฎหมำยหรือข้อบงัคบัหลกัๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยพระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ.2552  ซึง่ควบคมุปำ้ยหรือสิง่ที่ก่อสร้ำงขึน้ส ำหรับติดหรือตัง้ปำ้ยที่มีลกัษณะ
เหนือที่สำธำรณะ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นคู่สญัญำ และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎระเบียบของ
ภำคเอกชนแตล่ะรำยที่เป็นคูส่ญัญำกบับริษัทโดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 

1) สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) 
 สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ  

ส ำหรับสือ่ประเภทสติกเกอร์รอบตวัรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ บริษัทปฏิบตัิตำมประกำศกรมกำร
ขนสง่ทำงบกโดยเคร่งครัด อำทิ หลกัเกณฑ์เก่ียวกับแบบ ขนำด ชนิดของวสัดทุี่ใช้ และต ำแหน่งที่จะติด
โฆษณำ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติให้แสงลอดผ่ำนได้เพื่อให้เกิดทัศนียภำพในกำรมองเห็นจำกภำยในสู่
ภำยนอกของผู้โดยสำร นอกจำกนีโ้ฆษณำที่ตวัถงัรถต้องอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด เช่น มีควำมกว้ำงยำวที่ไม่
เกินกวำ่ด้ำนข้ำงหรือด้ำนกว้ำงของตวัรถ และไมข่ดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรือขดัตอ่นโยบำยของรัฐ เป็นต้น 
ส ำหรับสื่อประเภท 2D และ 3D บริษัทด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม โดยให้
วิศวกรโยธำเป็นผู้ออกแบบและรับรองกำรติดตัง้งำนทกุครัง้ โดยกำรติดตัง้จะใช้วสัดทุี่มีน ำ้หนกัเบำและ
ทนทำน  

 สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟา้เอ็มอาร์ที 
ในกำรออกแบบและก่อสร้ำงสื่อในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที นัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของกำร
รถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั NFPA 130 หรือ 
National Fire Protection Association ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลท่ีทนัสมยัที่สดุในกำรออกแบบระบบขนสง่
มวลชนประเภทรำงมำใช้ในโครงกำร ซึง่มีรำยละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
-  ปฏิบัติตำมมำตรฐำนในกำรออกแบบเพื่อป้องกันอคัคีภัย ครอบคลุมในเร่ืองกำรออกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลงิไหม้ในสถำนีและอโุมงค์  
- วสัดุที่ใช้ภำยในสถำนีและอุโมงค์ วสัดุที่ใช้ส ำหรับเป็นโครงสร้ำงที่สถำนีหรืออุโมงค์ตลอดจนวสัดุ

ตกแต่งสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ไฟฟ้ำเคร่ืองกลภำยในสถำนีทกุแห่งจะก ำหนดให้เป็นวสัดทุี่ไม่ติดไฟ 
(Non-Combustible) และ วสัดทุี่ไมไ่วไฟ (Non-Flammable)  

2)  สือ่โฆษณำภำพนิ่ง (Static)  

 สือ่โฆษณาที่ติดตัง้ในพืน้ที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เช่น Gateway Billboard, 
Pole Wrap, และ Uni Pole เป็นตน้ 
ในกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อที่ได้รับสิทธิโฆษณำในเขตกทพ. ได้แก่ หน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง บนทำง
พิเศษ เสำตอม่อทำงพิเศษ และพืน้ที่เวนคืนของกทพ. บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติกำร
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ทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ในกำรติดตัง้ป้ำยที่ได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 38  รวมถึงกำร
ออกแบบ กำรก่อสร้ำง และมำตรฐำนควำมปลอดภยั โดยท ำประกันควำมรับผิดต่อบุคคลที่ 3 ไว้ 
ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ และบริษัทยงัได้ปฏิบตัิตำมระเบียบและข้อบงัคบัของกทพ. ทัง้ในด้ำนแบบงำน
โครงสร้ำง กำรติดตัง้ไฟสอ่งสว่ำง และควำมแข็งแรงของป้ำย โดยมีกำรควบคมุโดยวิศวกรผู้ควบคมุ
งำนจำก กทพ. และบริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) อีกครัง้หนึง่  

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น  Metro Poster, Serie Poster และ 
Fonebooth เป็นตน้ 
ส ำหรับสือ่โฆษณำที่ได้รับสทิธิจำกกรุงเทพมหำนคร ผำ่นส ำนกักำรจรำจรและขนสง่ กรุงเทพมหำนคร 
บริษัทได้ปฏิบัติตำมระเบียบทัง้ด้ำนกำรออกแบบ กำรจัดส่งแบบ กำรรับรองโดยวิศวกรโยธำ 
มำตรฐำนกำรติดตัง้ กำรเดินระบบไฟฟำ้และมำตรฐำนควำมปลอดภยั โดยมีวิศวกรจำกส ำนกัจรำจร
และขนสง่ เป็นผู้ควบคมุงำนติดตัง้ร่วมกบับริษัททกุครัง้ นอกจำกนี ้ส ำหรับสื่อประเภท Fonebooth ที่
บริษัทรับสิทธิจำก บริษัท ทีโอที จ ำกดั(มหำชน) (TOT) ซึ่งในกำรใช้พืน้ที่บริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำม
ระเบียบในกำรติดตัง้และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรติดตัง้ตำมที่ TOT ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ
จำกกรุงเทพมหำนคร 

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สื่อโฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้ 
ส ำหรับสือ่โฆษณำที่ติดตัง้นอกเขตกรุงเทพมหำนคร  เช่น สือ่โฆษณำในเทศบำลนครเชียงใหม ่บริษัท
ได้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติรักษำควำมสะอำด รวมถึงต้องมีกำรด ำเนินกำรแบ่งพืน้ที่โฆษณำเพื่อ
สงวนสิทธิให้เทศบำลนครเชียงใหม่ ท ำกำรประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบังำนรำชกำร และในระหว่ำงอำยุ
สญัญำเช่ำ ต้องปฏิบตัิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยเก่ียวกบักำรจดัหำประโยชน์ในทรัพย์สินของ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรสว่นท้องถ่ินที่บงัคบัอยู่แล้ว เป็นต้น  กรณีกำรติดตัง้สื่อโฆษณำในจงัหวดั
อื่นๆ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบของแตล่ะท้องที่ซึง่ก ำกบัดแูลโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบำลเมือง เทศบำลนคร องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เป็น
ต้น 

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

ส ำหรับสือ่โฆษณำที่ได้รับสิทธิจำกกองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ในกำร
ด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำบนป้อมต ำรวจซึ่งเป็นที่รำชพัสดุ บริษัทจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบของ
กรมธนำรักษ์  
 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายในและภายนอกอาคาร เช่น Parc 

Paragon & 90 Degree และ Digital Billboard เป็นตน้ 
บริษัทปฏิบตัิตำม พระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  และกฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมี

วิศวกรระดบัวฒุิวิศวกร วฒุิสถำปนิก ลงนำมรับรองกำรออกแบบตำมกฎระเบียบประกอบกำรยื่นเอกสำร
ให้กบัผู้ที่พิจำรณำ โดยหำกเป็นพืน้ท่ีเปลำ่ที่ไมม่ีสิง่ปลกูสร้ำง บริษัทจะด ำเนินกำรด้วยตนเอง ทัง้ด้ำนกำร
ออกแบบ กำรก่อสร้ำง ลงนำมรับรอง แตใ่นกรณีที่เป็นพืน้ท่ีเช่ำที่มีอำคำรหรือสิ่งปลกูสร้ำงอยู่แล้ว จะเป็น
หน้ำที่ของผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีหรือเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  
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4) สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสินคา้และสือ่โฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ( In-Mall / In-Store) เช่น ศูนย์การคา้
เมกาบางนา, สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิล์ด,เซ็นทรัลพระราม 9, สยามเซ็นเตอร์, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทีย  
และ บ๊ิกซี เป็นตน้  

เป็นสื่อโฆษณำทัง้ประเภทภำพนิ่ง ดิจิทลัและอินเทอร์แอคทีพ (Touch Screen) ซึ่งกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อ
ดงักลำ่วบริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของศนูย์กำรค้ำแต่ละแห่ง โดยน ำเสนอแบบก่อสร้ำง รับรองแบบ
ก่อสร้ำง แบบงำนติดตัง้ ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของแต่ละแห่ง รวมถึงมีวิศวกรผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง และมีวิศวกรที่ปรึกษำของศูนย์กำรค้ำเป็นผู้ตรวจสอบงำนและควำมถูกต้องของงำนทกุค รัง้ โดยท ำ
ประกนัควำมรับผิดตอ่บคุคลที่ 3 ไว้ ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

5) สือ่โฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)  

ส ำหรับสื่อโฆษณำที่ติดตัง้ในสนำมบินทัง้ 6 แห่งของ บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย บริษัทมีหน้ำที่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของ AOT โดยน ำเสนอแบบก่อสร้ำง รับรองแบบก่อสร้ำง แบบงำนติดตัง้ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัของ AOT 

2.4  กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน 
2.4.1 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

ในปัจจุบันสื่อโฆษณำของบริษัทมีเครือข่ำยครอบคลุมอยู่ในทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่ส ำคัญทัง้รถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศและระบบรถไฟฟ้ำ พืน้ที่กลำงแจ้งที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญของ
กรุงเทพฯ รวมถึงศนูย์กำรค้ำชัน้น ำ สนำมบินและสถำนท่ีพกัผ่อน ตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม 52 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท ำให้สื่อ
โฆษณำของบริษัทเข้ำถึงกลุม่คนท่ีหลำกหลำยทัง้ในแง่อำย ุรำยได้ และรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั และสำมำรถตอบโจทย์ 
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรที่ต้องกำรท ำกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรขำยในภำวะกำรตลำดที่มีกำรแข่งขันสูงได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ  

นอกจำกนี ้สือ่โฆษณำของบริษัทสำมำรถเข้ำถึงทกุรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของผู้บริโภคตัง้แต่เช้ำจรดเย็น 
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลำอยู่นอกบ้ำนมำกขึน้ เช่น  เมื่อผู้บริโภคออกจำกบ้ำนในตอนเช้ำ 
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปท ำงำนหรือไปเที่ยวห้ำงสรรพสินค้ำก็จะต้องพบเจอสื่อต่ำงๆของบริษัท เช่น สื่อบนรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที 
สื่อป้ำยโฆษณำ Metro Poster สื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ สื่อโฆษณำบนทำงด่วน  และสื่อโฆษณำ
ประเภท Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ท ำงำนหรือห้ำงสรรพสนิค้ำก็จะสำมำรถรับชมสื่อโฆษณำของบริษัทตำมอำคำร
หรือสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยำมพำรำกอน เครือข่ำยจอดิจิทลัสยำม เมกำบำงนำ และจอ
โฆษณำดิจิทลัขนำดใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ อำคำรอินเตอร์เชนจ์ และในห้ำงสรรพสนิค้ำไอคอนสยำม เป็นต้น  

เปำ้หมำยของบริษัทคือ กำรเป็นผู้น ำในธุรกิจให้บริกำรงำนโฆษณำที่ใช้สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of 
Home Media) ทัง้ในประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย โดยเพื่อท่ีจะบรรลเุปำ้หมำย บริษัทได้ก ำหนดกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี  ้

1) เน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสื่อโฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลุมทุกพืน้ที่ เข้ำถึงผู้ บริโภคทุก กลุ่ม 
ตอบสนองทกุรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั ในทกุเวลำ   

1.1) บริษัทมุง่เน้นและให้ควำมส ำคญัตอ่กำรค้นหำ พฒันำและต่อยอดพืน้ที่ที่มีศกัยภำพ กำรพฒันำ
สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัเพื่อเสริมสร้ำงจดุแข็งของสื่อโฆษณำของบริษัทที่มีเครือข่ำยด้ำน
ควำมหลำกหลำย ทัง้นีเ้พื่อให้บริกำรสือ่โฆษณำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทเน้น
กำรน ำเสนอแพคเกจ เครือข่ำยสื่อโฆษณำจำกกำรคดัสรรจำกสื่อโฆษณำทัง้หมด และน ำมำ
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ผสมผสำนกันเพื่อให้ได้บริกำรสื่อโฆษณำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสงูสดุ ครอบคลมุผู้ชมได้อย่ำงทัว่ถึง  และมีควำมคุ้มค่ำต่อเม็ดเงินโฆษณำของ
ลกูค้ำ  

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำที่ครอบคลมุฐำนผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจที่โดดเด่นมำก
ที่สดุใน พืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสร้ำงควำมคุ้มคำ่ตอ่ลกูค้ำในกำรใช้บริกำรของบริษัท   

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรสรรหำพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำเป็นอย่ำงมำก โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ซึ่ง
ผ่ำนสำยตำผู้บริโภคจ ำนวนมำก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจและโดดเด่น
มำกที่สดุ เพื่อคุ้มคำ่ตอ่กำรลงทนุของเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร  

ส ำหรับสื่อดิจิทลั บริษัทจะเลือกสถำนที่ ที่เป็นศนูย์กลำงธุรกิจ (CBD) และตำมห้ำงสรรพสินค้ำ
ชัน้น ำ ส ำหรับสื่อโฆษณำแบบภำพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดส ำคัญในกำร
เดินทำงสญัจร เช่น ริมถนน และบนทำงด่วน ในช่วงที่มีกำรจรำจรหนำแน่นที่สดุ  (เช่น ถนน
พระรำม 4 ถนนสำทร ถนนสขุมุวิท ถนนเพชรบรีุ ทำงด่วนช่วงพระรำม 4-วิภำวดี และหน้ำด่ำน
จ่ำยเงินบนทำงดว่น เป็นต้น) และ/หรือ เป็นจดุยทุธศำสตร์ที่ก ำลงัมีกำรพฒันำในอนำคตอนัใกล้ 
(เช่น บริเวณถนนพระรำม 9 และ เส้นเอกมยั – รำมอินทรำ เป็นต้น) ส ำหรับสื่อโฆษณำบนระบบ
ขนสง่มวลชน บริษัทเลอืกสือ่โฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ ซึง่เป็นระบบขนสง่ที่มี
ผู้ใช้บริกำรมำกที่สดุ และเป็นระบบขนสง่ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ รับชมทกุกลุม่เป้ำหมำยทัว่กรุงเทพฯ 
แบบขยำยวงกว้ำง และ สื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที ซึ่งเป็นระบบขนสง่ที่มีอตัรำกำร
เติบโตของจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรสงู และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ำยเช่ือมโยงระหว่ำง
กรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ ชัน้นอก รวมถึงปริมณฑลที่สมบรูณ์ และมีศกัยภำพในกำรเป็น
ระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนำคต ส ำหรับสือ่โฆษณำในสนำมบิน บริษัทเลือกพืน้ที่สื่อในบริเวณ
ที่เป็นจุดพกัรอของผู้ โดยสำร อำทิ ในบริเวณประตูก่อนขึน้อำกำศยำน จุดรอรับกระเป๋ำ  และ
บริเวณรอตรวจคนเข้ำเมือง เป็นต้น 

1.3) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในกำรน ำเสนอสื่อโฆษณำใหม่อย่ำงต่อเนื่องและ ส่งเสริม
ภำพลกัษณ์เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำของอตุสำหกรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำนนวตักรรม (Innovation) ในกำรพฒันำและน ำเสนอเพื่อให้บริกำรสือ่
โฆษณำที่นำ่สนใจ และ สง่เสริมภำพลกัษณ์เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำของอตุสำหกรรม โดยมีกำร
ผสมผสำนรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล ำ้สมยั เพื่อสร้ำงสรรค์สือ่โฆษณำใหม่เพื่อน ำเสนอให้
ลกูค้ำได้เลอืกสรร โดยเน้นตอบสนองควำมต้องกำร ด้ำนกำรวำงแผนกลยทุธ์และกำรตลำดของ
เจ้ำของสนิค้ำและบริกำร เช่น กำรน ำเสนอสือ่โฆษณำภำยนอกรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ
ประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจเป็นที่จดจ ำของผู้ รับชม กำร
ออกแบบสื่อโฆษณำให้เข้ำกับป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้ทำงด่วน เพื่อสร้ำง
สำธำรณประโยชน์ควบคูก่บักำรดงึดดูควำมสนใจให้กบัสือ่โฆษณำในช่วงระหวำ่งรอกำรจ่ำยเงิน
คำ่ผำ่นทำงดว่น กำรน ำเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสบีนสือ่โฆษณำภำพนิ่งเพื่อสร้ำงควำมโดด
เดน่และเน้นจดุขำยของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนรถประจ ำทำงเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู้ โดยสำรโดยไม่เสียค่ำบริกำร  เป็นต้น โดยแนวคิดและแนว
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ปฏิบตัิเหล่ำนี ้เป็นกำรเพิ่มศกัยภำพให้มีควำมสำมำรถเหนือคู่แข่งของบริษัทในกำรท ำสญัญำ
เช่ำพืน้ท่ีใหมแ่ละขยำยอำยสุญัญำเช่ำพืน้ท่ีเดิมเป็นอยำ่งมำก  

2) ให้ควำมส ำคญักบับริกำรแบบครบวงจร (Total Solution)  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรให้บริกำรสื่อโฆษณำครบวงจรตัง้แต่ให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผน กำรตลำด 

กำรคิดเนือ้หำและน ำเสนอสือ่โฆษณำ (Content Development) กำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึง
กำรผลิตชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) ติดตัง้ และดูแลรักษำสื่อตลอดระยะเวลำของกำรให้บริกำร โดยบริษัทเป็นผู้
น ำเสนอแนวคิดตลอดจนรำยละเอียดหลกัของสื่อโฆษณำ เช่น ลกัษณะและโทนสี ลกัษณะของหนงัโฆษณำ เป็นต้น เพื่อให้
เหมำะสมและมีประสทิธิภำพสงูสดุกบัผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท นอกจำกนีบ้ริษัทยงัพฒันำ วิเครำะห์แนวโน้ม
กระแสนิยม เทรนด์แฟชัน่ต่ำงๆ ที่เป็นควำมต้องกำรของตลำด เพื่อให้ผลงำนโฆษณำออกมำเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่และ
เจ้ำของสินค้ำและบริกำร อีกทัง้บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักับคณุภำพของสื่อโฆษณำของบริษัทและบริกำรภำยหลงักำรขำย 
(After Sale Service) เป็นอย่ำงมำก โดยมีเป้ำหมำยรักษำมำตรฐำนคณุภำพสงูสดุของอตุสำหกรรม ทัง้นีค้วำมท้ำทำยที่
ส ำคญัและเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจของผู้ ใช้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัคือ กำรบริหำรจดักำรให้สื่อโฆษณำ
อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์และเหมำะสมตอ่กำรน ำเสนอตลอดเวลำ  เนื่องจำกสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัสว่นใหญ่อยู่ในพืน้ที่
กลำงแจ้ง และมีควำมเสี่ยงต่อผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกที่ยำกต่อกำรควบคมุ เช่น สภำพอำกำศ หรืออบุตัิเหต ุเป็นต้น 
บริษัทจึงมีกำรจดัตัง้ทีมงำน ระบบบริหำรจดักำร รวมทัง้อปุกรณ์เฉพำะ เพื่อดแูลรักษำในกำรป้องกนัควำมเสียหำยและเพื่อ
ซ่อมแซมสื่อโฆษณำที่ใช้น ำเสนอ ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีมำตรฐำนสงูสดุ โดยบริษัทสำมำรถตรวจสอบและติดตำม
คุณภำพของอุปกรณ์ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ และมีกำรตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณำจำกทีมช่ำงผู้ ช ำนำญและมำก
ประสบกำรณ์ ในกรณีที่พบว่ำสื่อโฆษณำเกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมสภำพ บริษัทจะสง่ทีมงำนซ่อมบ ำรุงและซ่อมแซมสื่อ
โฆษณำคืนสูส่ภำพสมบรูณ์ตำมระยะเวลำที่บริษัทก ำหนดในนโยบำยตอ่ผู้ใช้บริกำร (ภำยใน 24 ชัว่โมงส ำหรับสือ่สว่นใหญ่) 

  
3) ให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำข้อได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนั โดยเน้นกำรใช้จดุแข็งที่บริษัทมี 

บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลำกหลำยเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ในแง่กำรขยำยธุรกิจเดิม และเข้ำสู่
ธุรกิจใหม่ในอุตสำหกรรมสื่อ โดยดึงเอำจุดแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมำใช้ในกำรขยำยธุรกิจ โดยบริษัทมีศกัยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ด้วยประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ 
และตรำสนิค้ำ (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นท่ียอมรับในธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรือผู้ ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถำนะที่พร้อมจะขยำยธุรกิจและฐำนลกูค้ำของบริษัทในอนำคต เช่น กำรขยำย
ธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัสูท่ัว่ประเทศ และ ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจสูป่ระเทศอื่นในภมูิภำคอำเซียน ในอนำคต หรือ กำร
ตอ่ยอดและพฒันำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสือ่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

นอกจำกนีต้ำมที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้ำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้
ให้บริกำรด้ำนสื่อขนำดใหญ่อนัดบั 2 ของอินโดนีเซีย โดยจำกควำมร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัทมีศกัยภำพ
สงูขึน้ในกำรขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีควำมช ำนำญ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมิภำคได้ใน
อนำคต  

 
 
 
 

2.4.2 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 18 

 

ลกูค้ำของบริษัทสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ตำมลกัษณะกำรติดตอ่ ดงันี ้
1) กลุม่บริษัทเอเจนซี่ 

บริษัทเอเจนซี่จะท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนกลยทุธ์กำรใช้สือ่ในรูปแบบตำ่งๆ ให้กบัเจ้ำของสินค้ำและบริกำร
ซึ่งเป็นบริษัทขนำดใหญ่หรือบริษัทข้ำมชำติ  (Multinational Company) ที่มีสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย และมี
งบประมำณด้ำนกำรตลำดจ ำนวนมำก เอเจนซี่จึงมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดแผนกำรใช้งบโฆษณำ และกำรเลือกใช้สื่อ
โฆษณำให้กบั บริษัทเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรนัน้ๆ โดยท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนเจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรในกำรติดต่อกบับริษัท
เป็นผู้ผลิต และติดตัง้สื่อโฆษณำ เอเจนซี่สว่นใหญ่จะมองหำบริษัทขนำดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลมุและ
เข้ำถึงฐำนผู้บริโภคจ ำนวนมำก รวมถึงกำรมีนวตักรรมกำรน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรที่โดดเด่นและดึงดดูกลุม่เป้ำหมำยอย่ำง
มี ประสทิธิภำพ โดยในปีพ.ศ. 2561 บริษัทมีรำยได้จำกลกูค้ำกลุม่บริษัทเอเจนซี่เป็นสดัสว่นร้อยละ  54.5 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรของบริษัท 

2)  กลุม่ลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร 
กลุ่มลกูค้ำประเภทนีส้่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMES) บริษัทเอกชน 

รวมถึงองค์กรของรัฐและรัฐวิสำหกิจทัว่ไป ซึง่เป็นเจ้ำของสนิค้ำหรือบริกำรโดยตรง และต้องกำรติดตอ่กบับริษัทโดยไมผ่ำ่น 
เอเจนซี่ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้วำงแผนกำรใช้สื่อโฆษณำ ผลิตและติดตัง้สื่อโฆษณำ โดยกลุม่ลกูค้ำดงักลำ่วจะมองหำบริษัทที่
สำมำรถให้บริกำรสือ่โฆษณำที่หลำกหลำย และครบวงจร ตัง้แตใ่ห้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดเนือ้หำ และน ำ 
เสนอสื่อโฆษณำ (Content Development) กำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึงกำรจดัหำผู้ผลิต
ชิน้งำนโฆษณำ (MediaProduction) โดยในปีพ.ศ. 2561 บริษัทมีรำยได้จำกลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร เป็นสดัสว่น
ร้อยละ 45.5 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัท 

บริษัทมีสดัสว่นยอดขำยจำกลกูค้ำที่เป็นเอเจนซี่รำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี 2559 2560 และ 2561 คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 56.6 62.7 และ 43.27 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั และมีสดัสว่นยอดขำยจำกลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของสนิค้ำและ
บริกำรรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี 2559  2560 และ 2561 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  18.3  และ 20.0 และ 22.6ของรำยได้รวม
ตำมล ำดบั 

สดัสว่นลกูค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อรำยได้รวมทัง้หมดของบริษัทระหว่ำงปี 2559 - 2561 สำมำรถสรุป
ได้ดงันี ้
 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
สดัส่วนรำยได้ลกูค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อรำยได้รวม 
(ร้อยละ)  

67.3 68.7 53.2 

 

ทัง้นีต้ัง้แตปี่ 2554 ที่ผำ่นมำ บริษัทไมม่ีสดัสว่นกำรขำยให้แก่ลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของ
รำยได้รวมทัง้หมดของบริษัทในปีนัน้ๆ 
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2.4.3 อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 
 ปัจจุบันกำรใช้สื่อโฆษณำ (Advertising) มีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ในยุคที่
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง  กำรโฆษณำผำ่นสือ่ประเภทตำ่งๆ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัว่ำเป็นเคร่ืองมือที่
มีประสทิธิภำพในกำรท ำกำรตลำด  ซึง่ผู้ประกอบกำรและนกักำรตลำดจ ำเป็นต้องศกึษำควำมหมำยลกัษณะและประเภทของ
สื่อทกุชนิดอย่ำงลกึซึง้และเข้ำใจ เพื่อน ำไปเป็นองค์ประกอบในกำรเลือกใช้สื่อให้เหมำะสมกบัประเภทของสินค้ำหรือธุรกิจ
นัน้ๆ  ดงันัน้บทบำทและควำมส ำคญัของสื่อโฆษณำจึงมีนยัะส ำคญัที่นกัธุรกิจต้องท ำควำมเข้ำใจซึ่งสง่ผลดีต่อบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำว เช่น สำมำรถช่วยเพิ่มยอดขำย สำมำรถเพิ่มกำรรับรู้ในตวัสนิค้ำ เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภำพในกำร
สือ่สำรกบัผู้บริโภค รวมไปถึงเป็นกำรสร้ำงควำมภกัดีตอ่ตรำสนิค้ำ (Brand Loyalty) เป็นต้น ผู้ผลติสนิค้ำที่มีกำรโฆษณำผ่ำน
สือ่ตำ่งๆ จะได้เปรียบคูแ่ขง่ที่ไมม่ีกำรโฆษณำเป็นอยำ่งมำก  

เนื่องจำกคำ่ใช้จ่ำยสือ่โฆษณำ ประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมกำรตลำดของทกุภำคธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำย
ในสือ่โฆษณำจึงมีแนวโน้มที่จะเปลีย่นแปลงตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ผู้ผลติสนิค้ำจะมีแรงจูงใจ
ในกำรเพิ่มกำรใช้จ่ำยในกำรโฆษณำเพื่อชิงสว่นแบง่กำรตลำดในก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคที่มำกขึน้ ส ำหรับช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ภำวะถดถอย ผู้ผลติสนิค้ำสำมำรถลดงบประมำณในกำรโฆษณำลงได้ง่ำยที่สดุเมื่อเทียบกบั กำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนอื่นๆ เช่น 
กำรลดจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น  

 ภำพรวมมูลค่ำกำรใช้จ่ำยอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำปี 2560-2561 (ล้ำนบำท) 
 

 
 

แหลง่ข้อมลู : บริษัท เดอะนีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

อตุสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทยในปี 2561 มีมลูค่ำตลำดรวมทุกสื่อประมำณ 105,455 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยเป็นปีแรกที่มูลค่ำกำรใช้สื่อฯปรับตวัสงูขึน้หลงัจำกที่อตุสำหกรรมสื่อฯได้หดตวัอย่ำงต่อ
เนิ่องเป็นเวลำ 2 ปี ตัง้แต ่2559-2560 โดยมลูคำ่กำรใช้สือ่ฯที่เพิ่มขึน้เป็นผลมำจำกทกุกลุม่สือ่โฆษณำ ยกเว้นสือ่สิง่พิมพ์ โดย
ภำพรวมในปี 2561 มูลค่ำกำรใช้สื่อโฆษณำกลุ่มโทรทัศน์ วิทยุ โรงภำพยนต์ เติบโตเท่ำกับ 8.0% 7.3% และ 7.3% 
ตำมล ำดบั ด้ำนมลูคำ่กำรใช้สือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัในปี 2561 เติบโต 5.7% ซึง่เป็นอตัรำที่สงูกวำ่อตุสำหกรรมสือ่โฆษณำ
โดยรวมที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลควำมไว้อำลยัในเดือนตลุำคม 2560  
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แนวโน้มอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 

ปัจจบุนัสื่อโฆษณำยงัเป็นที่นิยมของนกักำรตลำดและเจ้ำของสินค้ำที่ใช้เป็นตวักลำงในกำรสื่อสำรไปยงัผู้บริโภคให้สำมำรถรับ
สำรและข้อมลูได้อย่ำงรวดเร็วอย่ำงทนัท่วงทีและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมตอบโจทย์กลุ่มลกูค้ำได้

อยำ่งตรงจดุ กำรวำงแผนกำรใช้สื่อถือเป็นกลยทุธ์ที่ส ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยทีวียงัเป็นสื่อที่ผู้คนให้ควำมสนใจและเลือกใช้มำกที่สดุเพรำะ
เป็นสื่อที่เข้ำถึงผู้ คนได้อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถสร้ำง Brand Awareness ให้กับสินค้ำได้เป็นอย่ำงดี แต่ปัจจุบันสื่อ
หนงัสอืพิมพ์ นิตยสำร และวิทย ุมีสดัสว่นกำรใช้จ่ำยที่ลดลงไปจำกในอดีต ขณะที่สื่อนอกบ้ำน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทลั กลบั
เติบโตอยำ่งตอ่เน่ือง จนกลำยเป็นสองสื่อหลกัที่รองจำกสือ่ทีวี ท ำให้คำดกำรณ์วำ่ในอนำคตสื่อนอกที่อยู่อำศยั สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อ
ดิจิทลั จะเป็นตวัรองรับสว่นแบง่กำรตลำดของสื่อเก่ำที่ปรับตวัลดลงได้ 

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมสื่อโฆษณำมีแนวโน้มที่จะมีกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ ทัง้กำรแข่งขนัทำงด้ำน
รำคำ  กำรให้บริกำร นวตักรรม และกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำด นกักำรตลำดและเจ้ำของสนิค้ำจึงมองหำบริษัทหรือผู้ ให้บริกำร
ที่ให้บริกำรด้ำนสื่อโฆษณำอย่ำงเต็มรูปแบบ ตำมสนองแคมเปญทำงกำรตลำดได้อย่ำงตรงจุด  ดงันัน้นวตักรรมถือเป็นสิ่งที่
บริษัทสือ่โฆษณำจะต้องตระหนกัถึงเป็นส ำคญั 

2.4.4 อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย (Out of Home Media)  
 ธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน 
(Transit) สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ (In-Store / In-Mall) โดยสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยั ถือได้วำ่เป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคญัมำกขึน้และก ำลงัเติบโต ส ำหรับสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัในปี 2561 
มีมลูคำ่ 13,954 ล้ำนบำท  ซึง่เติบโต 5.7 % เป็นผลมำจำกกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องของสือ่โฆษณำดิจิทลันอกที่อยูอ่ำศยั ซึ่งมี
จดุเดน่จำกภำพลกัษณ์ที่สวยงำม และเป็นช่องทำงทำงกำรตลำดที่สำมำรถสือ่สำรถึงกลุม่เปำ้หมำยในวงกว้ำงได้อยำ่งรวดเร็ว 
นอกจำกนีย้งัสำมำรถกำรตอบสนองได้อยำ่งฉบัไวตำมแคมเปญทำงกำรตลำดที่เปลีย่นแปลงและเป็นสือ่โฆษณำที่ไม่มีต้นทนุ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรผลติหรือกำรพิมพ์ ด้วยเหตนุีเ้องจึงได้รับกำรตอบรับท่ีดีจำกนกักำรตลำด และได้รับควำมนิยมจำกกลุม่ลกูค้ำ
ที่สงูขึน้  

นอกจำกนีจ้ำกแนวโน้มกำรใช้ชีวิตของคนเมืองที่นิยมให้ชีวิตนอกบ้ำนมำกขึน้ รวมถึงสภำพอำกำศประเทศ
ไทยที่เป็นเมืองร้อน สง่ผลให้สื่อฯนอกที่อยู่อำศยั ทัง้สื่อฯบนระบบขนสง่มวลชน สื่อฯภำพนิ่งกลำงแจ้ง  สื่อฯดิจิทลักลำงแจ้ง 
สือ่ฯภำยในห้ำง และสื่อฯภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต เติบโตได้อย่ำงมีศกัยภำพ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของนกักำรตลำดที่จะ
เข้ำถึงผู้บริโภคในทกุๆกิจกรรมประจ ำวนั และสง่ผลให้สว่นแบง่กำรตลำดของสือ่ฯนอกที่อยูอ่ำศยัเพิ่มเป็น 13.2 %  

ทัง้นีเ้มื่อพิจำรณำสว่นแบง่ทำงกำรตลำดของผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัรำยใหญ่ ซึ่งจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ มีรำยละเอียดของรำยได้รวม ส ำหรับปี 2561 ดงันี ้

บริษัท รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  5,114.00 

บริษัท แพลน บี มีเดีย (มหำชน) 4,043.27 

บริษัท อควำ คอร์เปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1,241.14 

 บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) 1,745.00 

     ที่มำ: www.setsmart.com 
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2.5 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

2.5.1 กำรจัดหำสถำนที่ตดิตัง้สื่อโฆษณำ  
ในกำรจดัหำพืน้ท่ีติดตัง้สือ่ บริษัท มีกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัทท ำกำรศกึษำ ส ำรวจ และวิจยัพืน้ที่ที่มีศกัยภำพและเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำยของ

เอเจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำร โดยมีทีมงำนคิดค้นและพฒันำสื่อของบริษัท พร้อมกบับริษัท ได้
ว่ำจ้ำงบริษัทวิจัยชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศ หรือสถำบันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยเพื่อ
ท ำกำรศึกษำ ส ำรวจ วดัผล รวมถึงพฤติกรรม และทศันคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่
อำศยั (Out of Home Media) เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้สื่อของเอเจนซี่ หรือ เจ้ำของ
สนิค้ำและบริกำร และตอบสนองรูปแบบกำรใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลง และครอบคลมุผู้บริโภค
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น  สื่อที่เข้ำถึงผู้บริโภคสำมำรถพบเห็นได้ระหว่ำงกำรเดินทำงไม่ว่ำจะโดยสำรด้วย     
รถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ รถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที รถไฟฟ้ำบีที เอส กำรเดินทำงบนทำงเท้ำ กำร
เดินทำงโดยใช้รถยนต์สว่นตวั หรือแม้กระทัง่ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภำพนิ่ง (Static) และ
ดิจิทลั (Digital)  ที่เป็นจดุเดน่ตอ่สำยตำผู้คนระหวำ่งกำรเดินทำง หรือสือ่ที่จะเห็นได้ระหวำ่งกำรพกัผอ่น
จบัจ่ำยใช้สอยตำมห้ำงสรรพสนิค้ำตำ่งๆ เป็นต้น 

2) บริษัทน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจ และ วิจัยที่ได้มำวิเครำะห์และประชุมคณะผู้บริหำรเพื่อก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรของสือ่โฆษณำที่จะติดตัง้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ และแผนกำรตลำด โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
ในกำรเข้ำถึงผู้บริโภคกลุม่เปำ้หมำย โดยค ำนงึถึงสำธำรณประโยชน์ พร้อมศกึษำควำมเป็นไปได้ของกำร
ลงทนุตำมนโยบำยของบริษัท  

3) บริษัทท ำกำรส ำรวจควำมคดิเห็นเบือ้งต้นร่วมกบัเอเจนซี ่หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร โดยน ำเสนอพืน้ท่ี
สื่อโฆษณำ นวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่แปลกใหม่ ณ จุดติดตัง้นัน้ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำร และสง่เสริมภำพลกัษณ์แก่เจ้ำของสินค้ำและบริกำรรวมถึงรำยละเอียดต่ำงๆ 
ได้ โดยบริษัท น ำข้อคิดเห็นจำกเอเจนซี่ หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรมำพฒันำสือ่ให้มีประสทิธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้สือ่สงูสดุ 

4) หลงัจำกที่บริษัทได้ท ำกำรส ำรวจครบทกุสว่นที่เก่ียวข้อง ทำงบริษัท จะด ำเนินกำรประชุมคณะผู้บริหำร
เพื่อหำข้อสรุปเพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำพร้อมทัง้ได้รับอนมุตัิเร่ืองแผนกำรตลำด
และควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  

5) บริษัทด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเช่ำพืน้ที่ และ/หรือ เสนอขอเข้ำพัฒนำโครงกำรหรือติดตัง้สื่อ
โฆษณำกบัเจ้ำของพืน้ท่ีไมว่ำ่จะเป็นหนว่ยงำนภำครัฐ หรือเอกชน โดยบริษัท จะน ำเสนอคำ่เช่ำพืน้ท่ีหรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น กำรแบ่งรำยได้ เป็นต้น ให้แก่เจ้ำของพืน้ที่ หรือเจ้ำของสมัปทำนแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ในกำรจะเข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ี บริษัท มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นคู่สญัญำรับสิทธิในกำรใช้พืน้ที่
โดยตรง ยกเว้นกรณีที่บริษัท ได้เลง็เห็นถึงศกัยภำพของสื่อโฆษณำเหลำ่นัน้ภำยหลงัจำกที่มีผู้ ได้รับสิทธิ
ไปแล้ว โดยบริษัท มีกระบวนกำรภำยในที่จะพิจำรณำ ตรวจสอบและประเมินถึงควำมเป็นไปได้
ตลอดจนผลตอบแทนในกำรลงทุนต่ำงๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรโอนสิทธิ ลงทุน ห รือซือ้กิจกำรก่อให้เกิด
ประโยชน์ทำงธุรกิจตอ่บริษัท  

6) บริษัทท ำกำรออกแบบ และก ำหนดวสัดทุี่ใช้ในกำรก่อสร้ำงติดตัง้สื่อโฆษณำโดยทีมงำนผู้ออกแบบและ
วิศวกรชัน้น ำของบริษัท  ที่มีควำมเช่ียวชำญและมีผลงำนเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลเพื่อให้ได้มำตรฐำน



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 22 

 

ที่สงูกวำ่ที่ก ำหนดโดยหนว่ยงำน หรือผู้ให้เช่ำ และบริษัท จะท ำกำรคดัเลอืกผู้ รับเหมำก่อสร้ำงที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศและด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำต่อหน่วยงำน
รำชกำรในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ 

7) หลงัจำกได้รับกำรอนญุำตจำกหนว่ยงำนรำชกำรในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ แล้ว ในกำรก่อสร้ำงจะมีทีมงำนวศิวกร
ของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมทุกขัน้ตอนไม่ให้ผิดพลำดรวมทัง้ควบคุมงบประมำณ และ
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อให้งำนสื่อโฆษณำออกมำตำมมำตรฐำนที่
บริษัทก ำหนด 

2.5.2 กำรผลิตงำนโฆษณำ 
กำรผลติงำนโฆษณำของสือ่แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี ้
1) สือ่ภำพน่ิง  

 เอเจนซี่ หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรจะสง่แบบงำนโฆษณำ (Artwork) มำให้บริษัท  หรือหำกเอ
เจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรไม่มีแบบงำนโฆษณำ ทำงหน่วยงำน Graphic Design ของบริษัท 
จะให้บริกำรออกแบบสือ่โฆษณำเพื่อน ำเสนอต่อเอเจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำร ส ำหรับกำรเลือก
วสัดทุี่น ำมำใช้ บริษัทจะเจำะจงเลอืกใช้วสัดทุีม่ีคณุภำพสงูกวำ่มำตรฐำนที่ใช้ทัว่ไป เพื่อให้คณุภำพงำน
มีควำมสวยงำม คมชัด เหมำะแก่ระบบให้แสงสว่ำง และมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนคุณภำพมำตรฐำน
อยำ่งเห็นได้ชดั แตใ่นขณะเดียวกนัก็คุ้มคำ่กบักำรลงทนุ ซึง่ผลลพัธ์ที่ผำ่นมำสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัเอ
เจนซี่ หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรอยำ่งมำก  จำกนัน้บริษัทจะท ำกำรคดัเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing 
Suppliers) ที่ผ่ำนกำรคดัเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงำน รำคำ และกำรสง่มอบงำนตำม
คุณภำพมำตรฐำนที่บริษัทก ำหนด ด ำเนินกำรผลิตให้ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพของบริษัท อย่ำง
ใกล้ชิดเพื่อให้ตรงตำมมำตรฐำนที่บริษัท ก ำหนดใช้เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจกับเอเจนซี่ หรือเจ้ำของ
สนิค้ำและบริกำรสงูสดุ 

2) สือ่มลัติมีเดีย 
 เอเจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรจะเป็นผู้สง่ข้อมลูของงำนโฆษณำในรูปแบบดิจิทลัมำให้
บริษัททัง้นี ้หลงัจำกได้รับงำนโฆษณำแล้ว ทำงหน่วยงำน Digital Media จะด ำเนินกำรตดัต่อ และใส่
เทคนิคตำ่งๆ เพื่อให้เป็นภำพยนตร์โฆษณำที่สมบรูณ์เหมำะสมกบัรูปแบบของจอดิจิทลัตำ่งๆ ของบริษัท 
จำกนัน้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำภำพยนตร์โฆษณำเข้ำสูร่ะบบและน ำไปออกอำกำศตำมสื่อโฆษณำตำม
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

2.5.3 กำรจัดหำอุปกรณ์จอดิจิทลั 
บริษัทสัง่ซือ้จอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจำกตัวแทนจ ำหน่ำยและผู้ ผลิต ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 

(Approved Vendor List) ทัง้นี ้บริษัทพิจำรณำถึงปัจจยัในกำรก ำหนดคณุสมบตัิของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี
ที่ใช้ส ำหรับติดตัง้สือ่โฆษณำของบริษัทดงันี ้ 

1) วสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตต้องเป็นวสัดทุี่มีรูปทรงสวยงำม และคงทนเป็นที่ยอมรับ เหมำะสมกบั
กำรใช้งำนในพืน้ท่ีนัน้ และได้มำตรฐำนตำมที่บริษัทก ำหนด 

2) คณุภำพของจอทีวีดิจิทลัเป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคญัมำกเนื่องจำกคุณภำพของหลอดไฟ และจอทีวี
ดิจิทลัมีหลำยระดบัซึ่งแตกต่ำงในกำรแสดงภำพ ควำมสว่ำง และควำมคมชัด รวมถึงอำยุกำรใช้งำน 
โดยที่ผำ่นมำบริษัทจะเลอืกใช้หลอดไฟ และจอทีวีดิจิทลัจำกบริษัทผู้ผลติชัน้น ำซึง่มีรำคำคอ่นข้ำงสงู แต่
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ในขณะเดียวกนัก็ให้ประสิทธิภำพในกำรน ำเสนอที่สงู และเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำ
และบริกำร 

3) ควำมมั่นคงของตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิต เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทให้ควำมส ำคญัเนื่องจำกปัจจุบนัมี
ตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตหลำยร้อยบริษัท ซึ่งบริษัทจะคดัเลือกตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตที่มีควำม
มัน่คงทัง้ในด้ำน ฐำนะกำรเงิน ประวตัิกำรด ำเนินงำน ผลงำนที่ผ่ำนมำ และคณุภำพกำรให้บริกำรหลงั
กำรขำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตจะสำมำรถให้บริกำรที่มีคณุภำพต่อบริษัทถึงแม้ว่ำ
ตวัแทนจ ำหนำ่ยและผู้ผลติเหลำ่นีจ้ะมีคำ่บริกำรท่ีสงูกวำ่ตวัแทนจ ำหนำ่ยและผู้ผลติอื่นๆ 

4) กำรบริกำรหลงักำรขำยของตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคญัเพื่อให้
บริษัทมัน่ใจในคณุภำพของจอภำพและอปุกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในมำตรฐำนคณุภำพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและเอเจนซี่วำ่คณุภำพอปุกรณ์ที่บริษัทเลอืกใช้มีคณุภำพท่ีดีที่สดุ  

ทัง้นี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำงตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตเป็นผู้ รับเหมำออกแบบ จดัหำอปุกรณ์ติดตัง้และจดัหำ
ซอฟต์แวร์ควบคมุจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตำมเง่ือนไขควำมต้องกำรที่บริษัทก ำหนด โดยบริษัทจะท ำกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอียดในกำรรับมอบงำนในแตล่ะขัน้ตอน 

2.5.4 กำรจัดหำซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมกำรบริหำรสื่อมัลตมิีเดีย 
ส ำหรับระบบควบคุมบริหำรสื่อโฆษณำมลัติมีเดียในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที และป้ำยโฆษณำดิจิทลันัน้ 

บริษัทได้วำ่จ้ำงผู้ผลติซึง่ผำ่นกำรคดัเลอืกจำกบริษัทซึง่เป็นบริษัทท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็นผู้ออกแบบ จดัหำอปุกรณ์
ติดตัง้และพฒันำซอฟต์แวร์ควบคมุระบบรูปแบบเฉพำะส ำหรับกำรควบคมุกำรแพร่ภำพสื่อต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของบริษัทซึ่งระบบดงักลำ่วสำมำรถควบคมุจำกสว่นกลำง (Central Control) ในกำรปรับเปลี่ยนสญัญำณภำพ ปรับระดบั
ควำมสว่ำง เสียง เปิด-ปิดสญัญำณได้แบบตัง้โปรแกรมเฉพำะชัว่โมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยกำรส่ง
ค ำสัง่ควบคมุจำกส ำนกังำนของบริษัทผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต  

ในส่วนของระบบควบคุมป้ำยอจัฉริยะบนทำงด่วน  บริษัทได้ว่ำจ้ำงตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตซึ่งผ่ำนกำร
คดัเลือกจำกบริษัท (Approved Vendor List) เป็นผู้ออกแบบ จดัหำอปุกรณ์ติดตัง้และพฒันำซอฟต์แวร์ควบคมุระบบ ซึ่ง
ระบบดังกล่ำวสำมำรถควบคุมจำกส่วนกลำง (Central Control) โดยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุม
ระบบงำนดงักลำ่วจำกศนูย์ควบคมุผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต 

2.5.5 กำรตรวจสอบ ดูแล ป้ำยโฆษณำ และส่งมอบงำนให้กับลูกค้ำ 
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำทุกครัง้ นอกจำกบริษัทจะถ่ำยภำพโฆษณำจัดส่งให้ลูกค้ำ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำได้

ให้บริกำรตำมที่ตกลงกนัแล้ว บริษัทยงัมีกำรท ำรำยงำนสรุปกำรลงสื่อโฆษณำของบริษัทพร้อมรูปภำพประกอบและสง่ไปให้
ลกูค้ำทกุครัง้ เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำบริษัทได้ขึน้สื่อโฆษณำครบถ้วนตรงตำมเวลำในรูปแบบที่ได้ตกลงกนัไว้โดยบริษัทจะจัด 
สง่รำยงำนสรุปดงักล่ำวให้กับลกูค้ำภำยในระยะเวลำประมำณ 1-2 สปัดำห์นบัจำกที่บริษัทขึน้สื่อโฆษณำเรียบร้อย ทัง้นี ้
ลกูค้ำของบริษัทสว่นใหญ่เป็นกลุม่บริษัทเอเจนซี่ซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทมำอย่ำงยำวนำน โดยกลุม่บริษัทเอเจนซี่ จะท ำ 
หน้ำที่เป็นตวักลำงระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของสินค้ำและบริกำร ซึ่งมีบทบำทที่ส ำคญัในกำรช่วยดูแลให้ลกูค้ำของตนที่เป็ น
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรทรำบว่ำบริษัทได้ให้บริกำรตำมที่ตกลงกันกับเจ้ำของสินค้ำแล้ว นอกจำกนีส้ ำหรับลกูค้ำที่เป็น
เจ้ำของสนิค้ำและบริกำร (Direct Clients) บริษัทจะมีกำรสื่อสำรกบัลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสอบถำมถึงควำมเห็นของลกูค้ำ
เพื่อให้มัน่ใจวำ่ลกูค้ำพงึพอใจในสื่อโฆษณำของบริษัทท ำให้ลกูค้ำกลบัมำซือ้สือ่โฆษณำกบับริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปกติกำรที่ลูกค้ำของบริษัทสัง่ซือ้สื่อและบริกำรของบริษัทจะเป็นกำรสัง่ซือ้สื่อโฆษณำเป็นครัง้ๆและเป็น
ระยะเวลำ สัน้ๆ โดยมีระยะเวลำในกำรลงสือ่โฆษณำประมำณ  7-30 วนั ในสว่นกำรเก็บเงินคำ่บริกำรกับลกูค้ำของบริษัทนัน้ 
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บริษัท มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท (Credit Term) ระหว่ำง 30-90 วนั แต่หำกเป็นกลุม่เจ้ำของสินค้ำและ
บริกำร บริษัทจะให้สินเช่ือในระยะเวลำที่สัน้กว่ำ คือ 30-60 วนั หรือรับช ำ ระค่ำสินค้ำและบริกำรเป็นเงินสดหำกเป็นลกูค้ำ
รำยใหม ่ท่ีไมเ่คยเป็นลกูค้ำกบับริษัทมำก่อน 
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3.      ปัจจัยควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถต่อสัญญำสัมปทำน หรือสัญญำเช่ำพืน้ที่ หรือสัญญำกับพนัธมิตรทำง
ธุรกิจ 

  ส ำหรับธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั พืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำนบัเป็นปัจจัยส ำคญัที่สดุปัจจัยหนึ่งในกำรท ำ 
ธุรกิจ เนื่องจำกบริษัทจะต้องพิจำรณำเลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำในท ำเลดีเหมำะสมมีผู้ เดินทำงและสญัจรผ่ำนเป็นจ ำนวน
มำกซึง่จะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรพบเห็นสื่อโฆษณำของทำงบริษัท และจะสง่ผลต่อมลูค่ำของสื่อโฆษณำของบริษัท บริษัทจึง
ต้องสรรหำพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำที่มีคณุภำพสงูทัง้จำกสญัญำเช่ำพืน้ที่จำกเอกชน สมัปทำนต่ำงๆ หรือสญัญำกำรเช่ำพืน้ที่
จำกภำครัฐ 

  นอกจำกพืน้ท่ีสือ่โฆษณำ ที่กลำ่วในข้ำงต้นแล้ว ยงัมีสือ่โฆษณำที่มำจำกสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจในกำร
เป็น ตวัแทนจดัจ ำ หน่ำยสื่อโฆษณำกบับริษัทเอกชนต่ำงๆ ซึ่งบริษัทมีหน้ำที่หำลกูค้ำและได้รับสว่นแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
โฆษณำ เป็นคำ่ตอบแทนโดยในปี 2560 และ 2561 คู่สญัญำที่สร้ำงรำยได้ให้กบับริษัทสงูสดุคือบริษัท ฮลัโลบำงกอกแอลอีดี
จ ำกดั ("ฮลัโลบำงกอก") ซึ่งสร้ำงรำยได้ให้บริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ18.1 และ15.8 ของรำยได้รวมทัง้หมด ตำมล ำดบั 
สญัญำดงักลำ่วมีระยะเวลำ 3 ปีโดยที่ฮลัโลบำงกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรำยแรกในกำรพิจำรณำต่อสญัญำเพิ่มเติมได้อีก3ปี
สง่ผลให้ระยะเวลำของสญัญำยำวนำนไปจนถึงกลำงปี 2564  

  ตำมเง่ือนไขในสญัญำเช่ำหรือสมัปทำนตำ่งๆ บริษัทจะต้องปฎิบตัิตำมภำระผกูพนัเง่ือนไขตำมที่ระบใุนสญัญำ
หรือ สมัปทำนเหลำ่นัน้ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงหำกไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำกับคู่สญัญำทำงธุรกิจรำยใดรำยหนึ่งจำกกำร
ปฎิบตัิไม ่ตรงตำมหน้ำที่ เง่ือนไข หรือภำระผกูพนัตำมที่สญัญำดงักลำ่วก ำหนด หรือควำมเสีย่งในกรณีที่ผู้ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิ
มีสทิธิบอกเลกิสญัญำหำกกำรให้เช่ำ/ให้สทิธิมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรหรือภำพพจน์ของผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธินอกจำกนี ้
อำจเกิดจำกกำรบอกเลิกสญัญำเนื่องจำกหำกผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่เช่ำ/ให้สิทธิโดยต้องมีกำรแจ้ง
ลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร สิ่งเหล่ำนีจ้ะส่งผลกระทบที่โดยตรงต่อรำยได้ของบริษัท , ต้นทุนที่บริษัทได้ลงทุนไปกบักำร
ติดตัง้สือ่นัน้ ๆ แล้วรวมถึงต้นทนุกำรรือ้ถอนสือ่โฆษณำที่จะเกิดขึน้ก่อนเวลำอนัควร และในท่ีสดุ สิง่เหลำ่นีก็้จะมีผลตอ่กำรเงิน
ของบริษัทอีกด้วย 

  อยำ่งไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำบริษัทไมเ่คยกระท ำกำรใดๆที่เป็นกำรผิดสญัญำข้อหนึ่งข้อใดในสว่นที่
เป็นสำระส ำคญัที่ระบไุว้ในสญัญำจนเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบร้ำยแรงตอ่บริษัท อีกทัง้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
มี ประสบกำรณ์กำรท ำ งำนในอตุสำหกรรมด้ำนสือ่โฆษณำมำเป็นเวลำนำน จึงมัน่ใจได้วำ่สญัญำต่ำงๆ ที่ท ำกบัคู่สญัญำได้มี
กำร พิจำรณำและไตร่ตรองอยำ่งละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีบริษัทจะสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขได้อย่ำงครบถ้วน 
ซึง่ ถือเป็นกำรปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุำรณ์ดงัที่กลำ่วมำข้ำงต้น  

  ทัง้นีจ้ำกกำรที่ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัที่มีหลำกหลำยของประเภทสื่อ
โฆษณำสงูที่สดุและยงัครอบคลมุพืน้ท่ีในกรุงเทพฯและอีกกวำ่ 52 จงัหวดัทัว่ประเทศซึง่อยูภ่ำยใต้สญัญำเช่ำพืน้ท่ี หรือสญัญำ
สมัปทำน มำกกว่ำ 100 ฉบบั โดยที่ไม่มีสญัญำใดสญัญำหนึ่งสร้ำงรำยได้ให้กบับริษัท เกินร้อยละ 30 ของรำยได้รวม ดงันัน้
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้จำกกำรยกเลกิสญัญำใดๆ ไมม่ีผลตอ่รำยได้สว่นใหญ่ของบริษัท  

  อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญคือกำรร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับเจ้ำของพืน้ที่อำทิเจ้ำของ
สมัปทำน ผู้ประกอบกำรห้ำงสรรพสนิค้ำ หรือเจ้ำของอำคำร ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทน ำสื่อไปลงที่พืน้ที่ต่ำงๆเท่ำนัน้ แต่บริษัท ยงั
สร้ำง มลูคำ่เพิ่มให้กบัเจ้ำของพืน้ที่ โดยได้ร่วมพฒันำสื่อโฆษณำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำ เสนอนวตักรรมกำรออกแบบที่ทนัสมยั
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รวมไปถึงกำรน ำเสนอสือ่โฆษณำที่นำ่สนใจ จึงท ำให้เง่ือนไขในสญัญำสว่นใหญ่จะให้สิทธิกำรต่อสญัญำของบริษัทเป็นอนัดบั
แรก (First Right) บริษัทจึงสำมำรถตอ่สญัญำที่ส ำคญัทกุสญัญำมำได้โดยตลอด พร้อมทัง้ยงัสำมำรถขยำยอำยสุญัญำได้อีก
ด้วยซึ่งเป็น ข้อพิสจูน์ให้เห็นว่ำ บริษัท ได้รับควำมไว้วำงใจจำกคู่สญัญำทำงธุรกิจเสมอมำ เช่น ในปี  2556 ทำงบริษัท ได้ต่อ
สญัญำกบั ขสมก. ไปถึงปี 2570 และในปี 2561 บริษัทได้ตอ่สญัญำสือ่โฆษณำภำพนิ่งกลำงแจ้งบนโครงกำร ซีร่ีส์ โพล และ ซี
ร่ีส์ โปสเตอร์ 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีภำระผูกพันกับคู่สัญญำที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

  ด้วยกลยทุธ์กำรขยำยสือ่โฆษณำอยำ่งตอ่เนื่อง และกำรสร้ำงเครือขำ่ยสือ่โฆษณำที่มีควำมมัน่คงเพื่อให้บริกำร
แก่ลกูค้ำในระยะยำว บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำสญัญำเช่ำ /รับสิทธิด ำเนินงำนระยะยำวกับเจ้ำของพืน้ที่สื่อโฆษณำใน
ระยะยำวเพื่อปอ้งกนักำรเข้ำมำในตลำดของคูแ่ขง่ขนั จึงสง่ผลให้มีภำระผกูพนัท่ีต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญัญำเช่ำ/รับสิทธิ
ด ำเนินงำน ซึง่บริษัทต้องทยอยรับรู้คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วตลอดอำยขุองสญัญำ ดงันัน้ในกรณีที่รำยได้จำกกำรขำยสื่อโฆษณำลด
ต ่ำลงอย่ำงมีนยัส ำคญั จึงอำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทได้ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 บริษัทมีภำระผกูพนัที่ต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนทัง้สิน้จ ำนวน 5,233.1 ล้ำนบำท ซึ่ง
ภำระผกูพนัหลกัของบริษัท ได้แก่ สญัญำเช่ำด ำเนินงำนสื่อโฆษณำบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสำรประจ ำทำงปรับ
อำกำศ ที่บริษัทท ำสญัญำระยะยำวกบั ขสมก. จ ำนวน 1,706 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  32.6 ของภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนของบริษัท โดยสญัญำดงักลำ่วจะสิน้สดุในกลำงปี  2570  ซึ่งหำกรำยได้จำกสื่อโฆษณำบนรถโดยสำรปรับอำกำศ
ลดลงอำจสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

  อยำ่งไรก็ดี กำรท ำสญัญำระยะยำวกบัคู่สญัญำ และกำรมีภำระผกูพนัดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติส ำหรับ
กำรให้บริกำรสือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน  และกำรท ำสญัญำระยะยำวยงัเป็นกำรช่วยให้บริษัทมีแหลง่รำยได้ที่แน่นอน และ
เป็นกำรสร้ำงอปุสรรคในกำรเข้ำสูต่ลำด  (Barrier to Entry) ที่สงูเพื่อป้องกนัผู้ประกอบกำรรำยอื่นจำกกำรเข้ำมำแย่งสิทธิที่บริษัท
เป็นเจ้ำของ นอกจำกนีย้งัมีควำมมัน่ใจว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงในระดบัต ่ำจำกกำรท ำสญัญำเช่ำระยะยำวกบัขสมก. เนื่องจำกรถ
โดยสำรประจ ำทำงเป็นระบบกำรขนส่งมวลชนหลกัของกรุงเทพฯ เพื่อใช้เช่ือมต่อพืน้ที่รอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น 
รถไฟฟำ้เอ็มอำร์ที และรถไฟฟำ้บีทีเอส เป็นต้น และด้วยคณุสมบตัิของรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศที่เข้ำถึงทกุกลุม่เป้ำหมำย
บนเส้นทำงหลกัครอบคลมุทัว่กรุงเทพฯ สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศจะยงัเป็นที่
สนใจของลกูค้ำในระยะยำว   

3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำสื่อโฆษณำดิจทิัลกลำงแจ้งของบริษัท 
  สือ่โฆษณำประเภทดิจิตอล ถือเป็นสื่อหลกัประเภทหนี่งของทำงบริษัท ซึ่งมีกำรลงทนุตัง้แต่ปี 2556 ทัง้ในกรุงเทพ 
และต่ำงจงัหวดัเป็นจ ำนวนมำก โดยบริษัทมีรำยได้จำกสื่อประเภทนีส้ ำ หรับปี 2561 เป็นจ ำนวน 1,705.7 ล้ำนบำท หรือคิด เป็น
42.1% ดงันัน้หำกสื่อได้รับผลกระทบในด้ำนใดก็ตำมจนเป็นสำเหตใุห้รำยได้ของสื่อโฆษณำดิจิตอลลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั อำจ
สง่ผลตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยรวม และกระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทได 
  อยำ่งไรก็ดี ตัง้แตเ่ร่ิมให้บริกำรสือ่โฆษณำดิจิทลัในปี 2556 สื่อโฆษณำดิจิทลัก็ได้รับควำมนิยมที่สงูขึน้เร่ือยๆ โดย
มีอตัรำ Utilization Rate อยู่ในระดบัที่สงูกว่ำค่ำเฉลียของสื่อโฆษณำรวมของบริษัท นอกจำกนี ้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตวั สื่อ
โฆษณำดิจิทลัก็ยงัได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกเป็นสื่อโฆษณำที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่ต ่ำ สำมำรถช่วยให้นกักำร
ตลำดประหยดังบประมำณ นอกจำกนีส้ื่อโฆษณำดิจิทลัยงัเป็นสื่อที่มีรูปแบบทนัสมยัและสำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมทำงกำร
ตลำดที่น ำเสนออย่ำงรวดเร็วทนัท่วงทีจึงเหมำะสมกบักลยทุธ์ทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำงๆ และเป็นที่นิยมส ำหรับนกักำรตลำดใน
ปัจจบุนั  
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3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รำยใหญ่  

  ช่องทำงกำรขำยสื่อโฆษณำเป็นอีกหนึ่งปัจจยัหลกัที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัท ทัง้นีช้่องทำง
กำรขำยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ช่องทำงหลกัๆ ได้แก่ เอเจนซี่โฆษณำและกำรขำยตรงกับเจ้ำของสินค้ำและบริกำร โดยสดัสว่น 
รำยได้จำกกลุม่เอเจนซี่และเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร คิดเป็น 54.5% และ 45.5% ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรทัง้หมดในปี 2561 
  ในธุรกิจสื่อโฆษณำ เอเจนซี่โฆษณำท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำง ระหว่ำงผู้ ให้บริกำรโฆษณำและเจ้ำของสินค้ำและ
บริกำร หน้ำที่หลกัของเอเจนซี่คือกำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดรวมไปถึงก ำหนดแผนกำรใช้งบโฆษณำ และตดัสินใจเลือกใช้
สือ่โฆษณำประเภทตำ่งๆให้กบัเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร ทัง้นีเ้อเจนซี่จะไม่ท ำสญัญำระยะยำวกบับริษัทผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำแต่ 
จะพิจำรณำแผนกำรใช้สือ่โฆษณำตำมแผนกำรตลำดและกำรโฆษณำของเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรแต่ละรำยตำมควำมเหมำะ สม
ถึงแม้วำ่ จะไมม่ีเอเจนซี่รำยใดที่มีสดัสว่นรำยได้เกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวมทัง้หมดแต่รำยได้จำกเอเจนซี่ 10 รำย แรก ในปี
2561 มีมลูคำ่เป็น 43.27 % ของรำยได้  
  จำกเหตุผลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ สญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจในกำรเป็นตวัแทนจัดจ ำหน่ำยสื่อโฆษณำกับ
บริษัทเอกชนต่ำงๆ จึงเป็นสิ่งที่ส ำคญัในกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยสื่อและเพิ่มรำยได้ให้กับทำงบริษัท นอกจำกนัน้เอเจนซี่ยงัมี
อิทธิพลตอ่ยอดรำยได้ในกรณีที่เอเจนซี่ไมม่ีกำรแนะน ำสือ่ของบริษัทให้กบัเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร 
  กำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ของบริษัท ซึง่มีกำรให้บริกำรสือ่โฆษณำอยำ่งครบวงจรและครอบคลมุพืน้ที่โฆษณำทัว่ 
ประเทศ เป็นอีกหนึ่งวิธีในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนนีก้ล่ำวคือ เมื่อสื่อโฆษณำของทำงบริษัทสำมำรถเข้ำไปถึง 
กลุม่เปำ้หมำยที่หลำกหลำยด้วยจดุแข็งจำกท ำเลที่ครอบคลมุและควำมหลำยหลำยของประเภทสือ่ อีกทัง้ยงัมีนวตักรรมใหม่ ๆ ใน
กำรน ำเสนอให้สือ่เป็นที่นำ่สนใจ เอเจนซี่และเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรก็มีควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำธุรกิจร่วมกบัทำงบริษัท 
  นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัมีกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเอเจนซี่ โดยกำรร่วมมือกนัพฒันำสือ่โฆษณำกบัเอเจนซี่ 
ตำ่งๆเพื่อที่บริษัทจะสำมำรถเข้ำใจแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดและสำมำรถพฒันำสือ่โฆษณำที่ตรงกบัควำมต้องกำรของ 
เอเจนซี่ได้อีกทัง้บริษัท มีฝ่ำยลกูค้ำสมัพนัธ์ที่ท ำหน้ำที่ดแูลลกูค้ำรวมถึงมีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพื่อกระชบัควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ 
อนัเป็นกำรสร้ำงควำมประทบัใจให้เกิดขึน้อีกทำงหนึง่ 

3.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจสื่อโฆษณำกล่ำวคือในภำวะเศรษฐกิจฟืน้ตัว
บริษัท ตำ่ง ๆ จะมีกำรจดัสรรงบประมำณส ำหรับสือ่โฆษณำที่มีทิศทำงที่เพิ่มสงูขึน้ตำมกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค ในทำงตรงข้ำมใน 
กรณีภำวะเศรษฐกิจหดหรือชะลอตวั หรือเกิดเหตกุำรณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ควำมเช่ือมัน่และก ำลงัซือ้ของผู้บริโภค บริษัทต่ำง ๆ 
ก็อำจมีกำรปรับลดงบประมำณส ำหรับสือ่โฆษณำ เนื่องด้วยกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคที่มีทิศทำงที่ลดลงเช่นกนั 

  อยำ่งไรก็ดีในปัจจบุนั เนื่องจำกสภำวะกำรแขง่ขนัที่สงูขึน้ไม่ว่ำจะอยู่ในธุรกิจใด กำรใช้จ่ำยเงินในบริษัทต่ำง ๆ จึง 
ต้องมัน่ใจวำ่เป็นกำรใช้จ่ำยที่มีประสทิธิภำพ กลำ่วคือกำรใช้จ่ำยเงินในสว่นของโฆษณำนัน้ จะต้องมีกำรเลือกประเภทสื่อโฆษณำ
ที่มีประสิทธิภำพสงู ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยชดัเจน และทัง้ยงัเป็นสื่อที่น่ำสนใจต่อผู้บริโภค รวมทัง้ยงัเป็นสื่อโฆษณำที่มี
ต้นทนุอยูใ่นระดบัต ่ำ เมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อโฆษณำประเภทอื่นๆ แต่สำมำรถสง่ผลต่อกำรรับรู้ของผู้ชมได้สูง จำก กำรศึกษำของ 
Outdoor Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศึกษำควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยในสื่อภำยนอกที่ อยู่อำศัยใน
ประเทศอเมริกำ ประเทศแถบยโุรป และประเทศออสเตรเลีย พบว่ำสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัมีผลตอบแทน ต่อกำรลงทุน 
(ROI) ที่คุ้มคำ่มำกกวำ่เมื่อเทียบกบัสือ่สิง่พิมพ์และสื่อโทรทศัน์ดงัเห็นได้จำกในช่วงภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัใน ช่วงปี 2558-2559 
ลกูค้ำเจ้ำของสินค้ำและบริกำรยงัคงใช้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัในกำรประชำสมัพนัธ์สินค้ำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยถึงแม้
คำ่ใช้จ่ำยกำรโฆษณำโดยรวมจะลดลง แต่ค่ำใช้จ่ำยกำรโฆษณำในสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัยงัสำมำรถเติบโต ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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อยำ่งไรก็ดีบริษัทไมส่ำมำรถรับรองได้วำ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั 
หำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัยงัคงด ำเนินตอ่ไปหรือมีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้ในอนำคต 

3.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรและบุคลำกร 
  ธุรกิจให้บริกำรสือ่โฆษณำของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริกำรซึ่งต้องอำศยับคุลำกรในกำรด ำเนินงำนในจ ำนวนมำก ไม ่
ว่ำจะเป็น บคุลำกร ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน บุคลำกร ที่ต้องน ำเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่ เอเจนซี่และเจ้ำของสินค้ำและบริกำร รวมไปถึง
บคุลำกรทำงเทคนิค ที่ต้องท ำกำรดแูล บ ำรุงรักษำและซอ่มแซมสือ่ตำ่งๆได้อย่ำงทนัท่วงทีกลุม่คนเหลำ่นีร้วมทัง้คณะผู้บริหำรของ
บริษัท จึงถือเป็นทรัพยำกรส ำคญั ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทสำมำรถสร้ำงสรรผลงำนและรูปแบบของสื่อโฆษณำที่แตกต่ำง
กนัไปให้เหมำะกับควำมต้องกำรของเจ้ำของสินค้ำและบริกำร บนพืน้ท่ีโฆษณำที่บริษัทมีได้เนื่องจำกกลุ่มคนเหล่ำนีต้้องอำศยั
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในเนือ้งำนเฉพำะทำง บริษัทจึงเผชิญกบัควำมเสีย่งในกรณีที่บริษัท ไมส่ำมำรถรักษำกลุม่บคุลำกร
นีไ้ว้ได้  
  บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกลุ่มบคุลำกร และตระหนกัว่ำควำมส ำเร็จของบริษัทจะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้ำขำด 
ทรัพยำกรนีบ้ริษัทจึงได้มุง่เน้นในเร่ืองกำรพฒันำและสนบัสนนุในสว่นของกำรเติบโตของบคุลำกรควบคูไ่ปกบัควำมส ำเร็จของ 
บริษัท (Employee Retention) นอกจำกนีบ้ริษัทได้แบ่งลกัษณะกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งบคุลำกรภำยในทีมจะสำมำรถท ำงำน 
ทดแทนกันได้ตลอดเวลำ อีกทัง้บริษัทมีนโยบำยสนบัสนนุให้ทีมงำนผู้บริหำรระดบักลำงได้มีสว่นร่วมในกำรวำงแผนบริหำร  
จดักำรของบริษัท ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรพึ่งพิงตวับุคคลในกำรด ำ เนินธุรกิจของบริษัทได้ในระดบัหนึ่ง ส ำหรับผู้ 
บริหำรระดบัสงูของบริษัทเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท ำให้มีควำมผกูพนัต่อบริษัทในกำรร่วมกันสร้ำงสรรค์ 
ผลงำนท่ีมีคณุภำพอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนำคต  

3.7 ควำมเสี่ยงในด้ำนข้อกฎหมำยควบคุมป้ำยโฆษณำและอุบตัิเหตุที่อำจเกดิขึน้จำกภยัธรรมชำติหรือ
จำกกำรกระท ำของบุคคลที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยที่เก่ียวกบัธุรกิจโฆษณำอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่ำงไร
ก็ตำมบริษัทมีกำรติดตำมอยำ่งตอ่เนื่องในสว่นของกำรปรับปรุงข้อกฏหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจสื่อโฆษณำและป้ำยโฆษณำ 
กำร ติดตำมอยำ่งตอ่เนื่องดงักลำ่ว จะท ำ ให้บริษัทสำมำรถปรับเปลีย่นวิธีกำรกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำ 
หนด หรือเตรียมแผนกำรรองรับ ในกรณีที่ข้อกฎหมำยดงักลำ่วมีกำรเปลีย่นแปลง และเพื่อมิให้กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วต้อง
มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับป้ำยโฆษณำทัง้ในด้ำนข้อกฎหมำยเก่ียวกับกำร
ควบคมุปำ้ยโฆษณำ และอบุตัิเหตทุี่อำจเกิดขึน้จำกภยัธรรมชำติหรือจำกกำรกระท ำของบคุคลที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต บริษัท
ให้ควำมส ำคญัในกำรออกแบบ และก่อสร้ำงในกำรติดตัง้ป้ำยโฆษณำเพื่อให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำน 
หรือผู้ ให้เช่ำต่ำงๆ โดยบริษัท มีนโยบำยที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้ รับเหมำชัน้น ำที่มีผลงำนระดบัประเทศ ด ำเนินกำร
ออกแบบ และติดตัง้เพื่อให้ได้งำนที่มีคุณภำพ นอกจำกนีคู้่สญัญำให้เช่ำพืน้ที่ในกำรติดตัง้ป้ำยโฆษณำของบริษัท มี กำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจรับท่ีสงู รวมถึงมีกำรตรวจสอบคณุภำพเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทกุปี อำทิเช่น สยำมพำรำกอน 
สยำมเซ็นเตอร์ สยำมสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อำคำรดิจิทลัเกตเวย์ อำคำรไซเบอร์เวิร์ล อำคำรอินเตอร์เชนจ์ และอำคำรสีลม
คอมเพลก็ซ์ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัท ยงัได้ท ำประกนัภยัที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สิน และบคุคลภำยนอกอีกด้วย โดยปัจจุบนั บริษัท 
ไมม่ีข้อพิพำทท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรขดักบักฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบดงักลำ่ว  
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ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

3.8 ควำมเสี่ยงจำกกรณีมีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ถอืหุ้นในบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 25  

บริษัท มีกลุม่นำยปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ ถือหุ้นในบริษัท จ ำนวนรวมทัง้สิน้ร้อยละ 40.0 ของทนุที่จดทะเบียน
และจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท ท ำให้หำกผู้ ถือหุ้นกลุ่มดังกล่ำวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสำมำรถ
ควบคมุเสยีงข้ำงมำกในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัท อำจมีควำมเสีย่งในกำรรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้   

อยำ่งไรก็ดี บริษัท ได้มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้มีกำร
ก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ กำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจนและ
โปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร รวมถึง
บคุคลที่มีควำมขดัแย้ง ซึ่งบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในกำรอนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นไปอย่ำงโปร่งใส นอกจำกนี ้บริษัท ยังได้มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกเป็นกร รมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน จำก
กรรมกำรทัง้หมด 8 คน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ โปร่งใสและมีกำร
บริหำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ 
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4.      ทรัพย์สนิที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถำวรหลกั  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถำวรหลกัประเภท สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยมีมูลค่ำสทุธิตำมบญัชีเท่ำกับ 2,500.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 ของสินทรัพย์รวม  
ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

รำยกำร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ              

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่ เจ้ำของ 14.32 -ไมมี่- 
2. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน เจ้ำของ 30.99 -ไมมี่- 
3. ยำนพำหนะ เจ้ำของ 19.95 ภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน/1 
4. อปุกรณ์โฆษณำและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เจ้ำของ 1,835.21 -ไมมี่- 
5. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง/1 เจ้ำของ 337.18 -ไมมี่- 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้ำของ 34.1 -ไมมี่- 
7. สิทธิกำรเชำ่ เจ้ำของ 114 -ไมมี่- 
8. สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจำกกำรซือ้บริษัทยอ่ย เจ้ำของ 114.25 -ไมมี่- 

รวม  2,500.00                   
/1 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง สว่นใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงสื่อโฆษณำใหม่ๆ  ของบริษัทเช่น สื่อโฆษณำดิจิทลัในจดุส ำคญัๆ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เป็นต้น 

4.2 เคร่ืองหมำยบริกำร  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำกบักรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์ ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิแล้วจ ำนวน 5 เคร่ืองหมำย โดยเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะมีอำย ุ10 ปี และสำมำรถต่ออำยุ
ได้ทกุ 10 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

ประเภท ออกให้เมื่อ วันหมดอำยุ ทะเบียนเลขที่ 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับป้ำย
โฆษณำที่ท ำด้วยโลหะ 

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404514 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับป้ำย
โฆษณำอิเล็กทรอนิกส์ 

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404515 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับเคร่ือง
สะท้อนแสงส ำหรับป้ำยโฆษณำ 

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404516 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับสิ่งพิมพ์ที่
เป็นกำรโฆษณำ 

25 ธันวำคม 2555 25 ธันวำคม 2565 ค398273 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

18 ตลุำคม 2559 17 ตลุำคม 2569 171128435 
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4.3 สรุปสัญญำที่ส ำคัญ  

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจให้บริกำรเช่ำพืน้ท่ีและผลติสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) 
โดยกลุม่บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำ ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) เช่ำ/รับสทิธิบริหำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำโดยตรงจำกเจ้ำของพืน้ท่ี/เจ้ำของสทิธิ หรือ 
(2) เช่ำ/รับสทิธิบริหำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำโดยอ้อม : รับโอนสิทธิกำรเช่ำพืน้ที่/รับโอนสิทธิกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่

โฆษณำจำกผู้ได้รับสทิธิเช่ำ/บริหำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำจำกเจ้ำของพืน้ท่ี/เจ้ำของสทิธิอีกทอดหนึง่   

โดยสญัญำที่ส ำคญัสำมำรถสรุปตำมประเภทสือ่โฆษณำได้ ดงันี ้

4.3.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศกบัองค์กำรขนสง่มวลชน
กรุงเทพ 
คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: องค์กำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 
ลักษณะของสัญญำ ผู้ให้เช่ำให้บริษัท เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับ

อำกำศของผู้ ให้เช่ำ รวมทัง้ให้สิทธิแก่บริษัท ในกำรร่วมลงทุน และให้บริกำรข่ำวสำร
และบนัเทิง ซึง่ บริษัท มีสิทธิในกำรติดตัง้จอภำพ  พร้อมระบบควบคมุกำรออกอำกำศ 
รวมถึงระบบประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสียงเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรและควำม
บนัเทิงภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ ตำมจ ำนวนที่ตกลงกัน จ ำนวน 
1,500 คนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำในรูปแบบค่ำเช่ำลว่งหน้ำ ค่ำเช่ำรำยเดือน ตำม
ระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

12 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุง
ป้ำยโฆษณำ รวมถึงภำษีป้ำยโฆษณำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดเก่ียวกับป้ำย
โฆษณำ โดยบริษัท จะด ำเนินกำรติดตัง้และซอ่มบ ำรุง ณ สถำนท่ีที่ผู้ให้เช่ำก ำหนด และ
ในเวลำที่ไมก่ระทบตอ่เวลำเดินรถของผู้ให้เช่ำ  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท ไมส่ำมำรถโอนสทิธิประโยชน์ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตก
ลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  
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สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศกบัผู้ประกอบกำรเอกชน 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่: ผู้ประกอบกำรเดินรถโดยสำรปรับอำกำศเอกชน 

ผู้ เช่ำ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ผู้ให้เช่ำให้บริษัท เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับ
อำกำศของผู้ให้เชำ่เพื่อตดิตัง้จอ LCD พร้อมระบบควบคมุกำรออกอำกำศ รวมถึงระบบ
ประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสยีงภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ 
ตำมจ ำนวนที่ตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำในรูปแบบค่ำเช่ำลว่งหน้ำและค่ำเช่ำรำยเดือน
ตำมระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หำกทำงผู้ให้เช่ำมีกำรขยำยเส้นทำงหรือเพิ่มจ ำนวนรถโดยสำรในเส้นทำงเดิม ผู้ให้
เช่ำตกลงให้สทิธิกำรเช่ำแก่บริษัท โดยมีอตัรำไมต่ ่ำกวำ่คำ่เช่ำที่ก ำหนดในสญัญำ 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 3 – 10 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีที่ข้อควำม หรือภำพบน
แผ่นป้ำยโฆษณำก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบคุคลอื่น หรือได้รับ
กำรร้องเรียนจำกบคุคลอื่นวำ่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำย และจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบักำรติดตัง้และซอ่มบ ำรุงปำ้ยโฆษณำ โดยบริษัท จะด ำเนินกำร
ติดตัง้และซ่อมบ ำรุง ณ สถำนที่ที่ผู้ ให้เช่ำก ำหนด และในเวลำที่ไม่กระทบต่อเวลำเดิน
รถของผู้ให้เช่ำ  

นอกจำกนี ้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษัท มีหน้ำที่ถอดวสัดุโฆษณำ และจอ LCD ที่ติดตัง้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำเอง  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท ไมส่ำมำรถโอนสทิธิประโยชน์ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตก
ลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟำ้เอ็มอำร์ที 

คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรรถไฟฟำ้เอ็มอำร์ที  

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สทิธิบริษัท ในกำร จดัหำ ติดตัง้ และบริหำรจดักำรสื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็ม
อำร์ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT)  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่ำให้สิทธิล่วงหน้ำและส่วนแบ่ง
รำยได้จำกกำรขำยสื่อโฆษณำที่ได้รับตำมสญัญำ ตำมระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำที่
ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจดัหำ ติดตัง้ ด ำเนินกำรตลำด กำรขำยและบริหำรจดักำรสื่อ
โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที (PIDs, PSD และ Digital @ MRT) และมีหน้ำที่
จดัหำและติดตัง้จอ และระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ให้สิทธิ โดยติดตัง้ให้แล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสญัญำสิน้สดุลง บริษัท จะต้องรือ้ถอนจอและระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ปรับปรุงสง่คืนสภำพพืน้ท่ีภำยในระยะเวลำที่ตกลงกนั  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
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4.3.2 สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (Outdoor) 

สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำภำพน่ิง (Static) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรภำครัฐ และผู้ประกอบกำรเอกชน  

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท, เวอริซำยน์, เอ็มเอสดี และแอด คซูีน 

ลักษณะของสัญญำ ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิตกลงให้ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิเช่ำพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 
หรือให้สิทธิ  ก่อสร้ำงดูแลบ ำ รุง รักษำ หรือหำผลประโยชน์จำกป้ำยโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์  

อัตรำค่ำตอบแทน ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิจะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ และ/หรือ
คำ่เช่ำรำยเดือนหรือรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิได้รับสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำ  (Right of First Refusal) หำกผู้
เช่ำ/ผู้ รับสทิธิประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของผู้เช่ำ/ผู้รับสิทธิ 

 ยื่นแบบขออนุญำตปลูกสร้ำงป้ำยต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และ
ก่อสร้ำงปำ้ยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 ต้องท ำกำรติดตัง้ปำ้ยโฆษณำให้ได้ตำมมำตรฐำนแข็งแรงปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรำย
แก่คนทั่วไป และหำกมีควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ เกิดขึน้เนื่องจำกป้ำยโฆษณำที่
ติดตัง้ตำมสัญญำนี ้ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบท ำประกันภัยตลอดอำยุ
สญัญำเช่ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่ำหรือ
บคุคลที่ 3 โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ 

 รับผิดชอบภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ค่ำภำษีอำกร และภำษีใดๆ ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เก่ียวกบัที่ดิน และป้ำยโฆษณำประสมัพันธ์ที่เก่ียวข้องกบัสญัญำ
เช่ำ  

 ในกรณีที่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน หรือผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิสัง่ให้รือ้ถอน
ปำ้ย เมื่อสญัญำสิน้สดุลง ไมว่ำ่ด้วยเหตใุด ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิมีหน้ำที่รือ้ถอนโครงสร้ำง
ป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิออก
จำกพืน้ท่ีเช่ำ พร้อมสง่มอบพืน้ท่ีติดตัง้ปำ้ยให้แก่ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในสภำพเรียบร้อย ปรำศจำกกำรช ำรุดบกพร่อง และรอนสิทธิ  ด้วย
คำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิเอง  

 อย่ำงไรก็ดี สญัญำบำงฉบบันัน้ระบใุห้ทรัพย์สินต่ำงๆ ที่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิได้ก่อสร้ำง
หรือจดัท ำขึน้ในพืน้ท่ีตำมสญัญำทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ
ทันทีเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ แต่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิมีสิทธิใช้สอยด ำเนินกำรและ
รับผิดชอบในกำรจดัหำผลประโยชน์นัน้เองตลอดระยะเวลำเช่ำ 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สุดลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 35 

 

หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย
ตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิมีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้สถำนที่เช่ำ/ให้สิทธิ หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิพิจำรณำเห็นว่ำ กำรใ ห้เช่ำ/ให้สิทธิ
ดงักลำ่วมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินกำรหรือภำพพจน์ของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่ำ/
ผู้ให้สทิธิจะแจ้งลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรเอกชน  

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท  

ลักษณะของสัญญำ เช่ำพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภำพ /ให้สิทธิในกำรบริหำรหรือร่วมบริหำรจัดกำร
พืน้ที่โฆษณำ รวมถึงเผยแพร่หรือประชำสมัพันธ์ส่งเสริมกำรขำย หรือท ำกำรตลำด
เก่ียวกบัสนิค้ำหรือบริกำรในเชิงธุรกิจใช้สือ่โฆษณำมลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบสว่นแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
สือ่โฆษณำที่ได้รับตำมสญัญำ หรือคำ่เช่ำรำยเดือนตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 15 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป   

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
 ไม่โฆษณำภำพ/ข้อควำมอนัเป็นสินค้ำของคู่แข่งทำงธุรกิจของผู้ ให้เช่ำ /ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินค้ำให้ผู้ ให้เช่ำ /ผู้ ให้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหน้ำทกุครัง้ 

 รับผิดชอบท ำประกันภยัตลอดอำยุสญัญำเช่ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดมีขึน้ตอ่ทรัพย์สนิของผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้จัดหำและติดตัง้จอ เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ 
บริษัท จะรือ้ถอนจอและโครงสร้ำงต่ำงๆ และขนย้ำยทรัพย์สินและบริวำรของตน
ออกจำกสถำนที่เช่ำ และจะส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ด้วยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท เอง 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกันเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้สถำนท่ีเช่ำ/ให้สทิธิ โดยผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิจะแจ้งลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
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4.3.3 สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ (In-Store/ In-Mall) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรห้ำงสรรพสนิค้ำ  

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สทิธิเช่ำพืน้ท่ีหรือสทิธิในกำรบริหำรสือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์ภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ 
เพื่อพฒันำสือ่โฆษณำ และให้บริกำรเผยแพร่ หรือประชำสมัพนัธ์ หรือสง่เสริมกำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลำในกำรขำยสื่อ
โฆษณำ หรือคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

3 - 6 ปี 

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป    

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
 ไม่โฆษณำภำพ/ข้อควำมอนัเป็นสินค้ำของคู่แข่งทำงธุรกิจของผู้ ให้เช่ำ /ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินค้ำให้ผู้ ให้เช่ำ /ผู้ ให้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหน้ำทกุครัง้ 

 รับผิดชอบท ำประกันภยัตลอดอำยุสญัญำเช่ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดมีขึน้ตอ่ทรัพย์สนิของผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัท จะต้องสง่มอบสถำนที่เช่ำคืนแก่
ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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4.3.4 สื่อโฆษณำภำยในท่ำอำกำศยำน (Air Traveller) 
คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: กรมกำรบินพลเรือน, ทำ่อำกำศยำนไทย 

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

ลักษณะของสัญญำ ให้สิทธิเช่ำพืน้ที่หรือสิทธิในกำรบริหำรสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ภำยในท่ำอำกำศ
ยำน เพื่อพฒันำสื่อโฆษณำ และให้บริกำรเผยแพร่ หรือประชำสมัพนัธ์ หรือสง่เสริม
กำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิจะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิเป็นสว่นแบ่งเวลำในกำรขำย
สือ่โฆษณำ หรือคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

3 - 5 ปี ทัง้นี ้ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิ ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ หำกผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิ
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป    

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รับผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
 รับผิดชอบท ำประกนัภยัตลอดอำยสุญัญำเช่ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจ

เกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่ำหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้ มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะต้องส่งมอบสถำนที่
เช่ำคืนแก่ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะไม่สำมำรถให้ผู้ อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรแจ้งขอตอ่อำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ
อำจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำก่อนได้หำกผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้
สถำนที่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลิกสญัญำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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4.3.5 กำรบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์บริษัท ฮัลโล บำงกอก แอล อี ดี จ ำกดั 
 

คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: ฮลัโลบำงกอก 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สิทธิแก่บริษัท ในกำรขำยและท ำกำรตลำด รวมถึงให้บริกำรพืน้ที่โฆษณำของฮัล
โลบำงกอก เพื่อให้บริกำรเผยแพร่ หรือ ประชำสมัพนัธ์ สง่เสริมกำรขำย หรือ กำรตลำด
เก่ียวกบัสนิค้ำ และ/หรือบริกำรในเชิงธุรกิจในรูปแบบสือ่โฆษณำ  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระสว่นแบง่รำยได้แก่ผู้ให้สทิธิเป็นไปตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

6 ปี 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 จะต้องวำงเงินประกันส่วนแบ่งรำยได้ขัน้ต ่ำเป็นเงินจ ำนวนร้อยละ 50 ของเงิน
ประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่ผู้ให้สทิธิ 

 มีหน้ำที่ช ำระสว่นแบง่รำยได้และเงินประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่ผู้ให้สทิธิ 
 จะต้องจัดท ำและก ำหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงแผนด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปำ้หมำย 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อกัษรจำก
ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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นอกจำกนีต้ัง้แตปี่ 2559  บริษัทยงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนในกำรขำยและบริหำรจดักำรสทิธิประโยชน์ให้กบั
สมำคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และบริษัท ไทย ลกี จ ำกดั โดยมีรำยละเอยีดของสญัญำ ดงันี ้

4.3.6 กำรบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์ให้กับสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลีก 
จ ำกัด 
 

คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: สมำคมกีฬำฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูภมัภ์ และบริษัท ไทย
ลกี จ ำกดั 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ แต่งตัง้ให้บริษัทเป็นตัวแทนกำรขำยและบริหำรสิทธิประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียวของ
สมำคมฯ และ บริษัท ไทยลกีฯ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะได้รับสว่นแบง่คำ่ตอบแทนในอตัรำ 15%-22.5% ขึน้อยู่กบัรำยได้รวมที่บริษัท
สำมำรถจดัหำได้ 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

4 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 ด ำเนินกำรขำยและบริหำรสทิธิประโยชน์ของสมำคม 
 มีหน้ำที่ช ำระเงินประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่สมำคมฯ ตำมที่ตกลงไว้ 
 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ผู้ ให้สิทธิแต่สำมำรถน ำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของสมำคมภำยใต้สญัญำไปใช้ในกำร
จดัหำรำยได้โดยกำรโอนสทิธิได้ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีส้ิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลง หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำ
กำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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4.4 สัญญำกู้ยมืเงนิและวงเงนิอื่นๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีสญัญำสนิเช่ือและวงเงินอื่นๆ กบัธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 2 แหง่ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

 ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 1 
คู่สัญญำ ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 1 

จ ำนวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 6 ล้ำนบำท  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ ำนวน 150 ล้ำนบำท 
(3) วงเงินหลกัประกนัซอง จ ำนวน 20 ล้ำนบำท 
(4) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 150 ล้ำนบำท 
(5) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) โครงกำร จ ำนวน 77 ล้ำนบำท 

รวมเป็นวงเงินทัง้หมด จ ำนวน 403 ล้ำนบำท  
ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญำใช้เงิน อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ MLR – 2%  ตอ่ปี  
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.25-1.75 % ตอ่ปี 

 (4) วงเงินหลกัประกนัซอง   อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.00 % ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 

 ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 2 
คู่สัญญำ ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 2 

จ ำนวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 15 ล้ำนบำท 
 

ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

 (1) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 2.00% ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 
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4.5 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และนโยบำยกำรลงทุน  
นโยบำยกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยเน้นกำรลงทนุในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่ง โดย

กำรลงทนุต้องผำ่นกำรพิจำรณำตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิตำมที่ก ำหนด ทัง้นี ้ในทกุๆ ปี บริษัทและบริษัทยอ่ยจะประเมิน
ข้อบง่ชีข้องกำรด้อยค่ำเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หำกพบข้อบ่งชีด้งักลำ่ว บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อย
คำ่ของสนิทรัพย์ในงบก ำไรขำดทนุ 
4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบำยกำรลงทุนและกำรควบคุมบริษัทย่อย  

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 5 บริษัท และลงทุนผ่ำนบริษัท มำสเตอร์ 
สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั (บริษัทย่อย) จ ำนวน 9 บริษัท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 14 บริษัท  โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุตำมวิธี
รำคำทนุ เทำ่กบั 765.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.35 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยบริษัทมีจ ำนวน 5 แหง่ ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกดั 100.0  126.0 400.0 
2 บริษัท แอด คซูีน จ ำกดั 100.0  10.0 65.8 
3 บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั 100.0  219.0 287.0 
4 บริษัท โกลิง้ ออนไลน์ จ ำกดั 70.0                      5.0 3.5 
5  บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั 45.0       20.0 9.0 

 รวม   380.0 765.3 
 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ    (295.0)  
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   470.3 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทย่อยผ่ำนบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั จ ำนวน 9 แห่ง โดยมี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จ ำกดั 100.0                   31.0 12.0 

2 บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั   85.0                100.0 121.7 

3 บริษัท เมอร์ซี่ พลสั จ ำกดั 100.0                     3.0 3.0 

4 บริษัท เดอะวนัพลสั จ ำกดั 100.0                   17.0 20.0 

5 บริษัท บริษัท ทนู่ำ แอดเวอไทซิ่ง จ ำกดั 100.0                     5.0 40.0 

6 บริษัท ไบร์ท สกำย มีเดีย จ ำกดั 50.0                   25.0 35.0 

7 บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั 100.0                     1.0 1.0 

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

9         บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั 50.0 90.6 27.4 
10 บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส. มีเดีย จ ำกดั 50.0 43.0 13.55 
11     บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั 35.0 25.0 182.25 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่ำนเอ็มเอสดี 340.6 455.9                 
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นโยบำยกำรลงทนุและกำรควบคมุบริษัทยอ่ย 

บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่สนบัสนนุหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทที่มีศกัยภำพกำรเจริญเติบโต 
สร้ำงรำยได้และผลก ำไรให้กบักลุม่บริษัทโดยโครงกำรลงทนุต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิตำมที่ก ำหนด ส ำหรับนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยจะเป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษัทโดยบริษัทจะสง่ตวัแทนเข้ำเป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบริหำรงำน ทัง้นี ้กำรลงทนุจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบกำรลงทุนเองทัง้หมด กำรร่วมทุน หรือกำรลงทุนบำงส่วน  อย่ำงไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สำมำรถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมกำรได้ 
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5.      ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 
ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษัทฯ ถกูฟ้องร้องเป็นจ ำเลยร่วมกับบริษัทหลำยแห่ง (รวมจ ำเลยทัง้หมด 11 รำย) ให้

ร่วมกันชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนประมำณ 440 ล้ำนบำท โดยโจทก์อ้ำงว่ำบริษัทฯร่วมกันท ำละเมิดโดยกำรสร้ำงป้ำย
โฆษณำโดยผิดกฏหมำยและบงัปำ้ยโฆษณำของโจทก์ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำล 
 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เห็นว่ำมิได้กระท ำผิดตำมที่ถกูฟ้อง เนื่องจำกเป็นเพียงผู้ เช่ำเวลำโฆษณำ ไม่ได้เป็นผู้สร้ำง
ปำ้ย และไมไ่ด้เป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิของป้ำย ดงันัน้ฝ่ำยบริหำรและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ เช่ือว่ำจะไม่มีผลเสียหำย
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกคดีควำมดงักลำ่ว จึงไมไ่ด้บนัทกึประมำณกำรหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี 
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6.      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  
ชื่อบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อบริษัท (ภำษำองักฤษ) Plan B Media Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ ให้บริกำรและรับจ้ำงผลิตสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัประกอบด้วย สื่อโฆษณำ

บนระบบขนสง่มวลชน สื่อโฆษณำภำพน่ิงกลำงแจ้ง สื่อโฆษณำดิจิทลักลำงแจ้ง สื่อ
โฆษณำภำยในสนำมบิน สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ สื่อโฆษณำออนไลน์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507 
ทนุจดทะเบียน 458,848,957.40 บำท 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสำมญั) 4,588,489,574.00 หุ้น 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 352,960,736.50 บำท 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนช ำระแล้ว (หุ้นสำมญั) 3,529,607,365 หุ้น 
มลูคำ่หุ้นที่ตรำไว้ 0.10 บำท 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 

10300 
ที่ตัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสี่แยกมหำนำค เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 

10300 
โทรศพัท์ (662) 530-8053-6 
โทรสำร (662) 530-8057 
Homepage www.planbmedia.co.th 
เลขำนกุำรบริษัท ชื่อ: นำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวินิจ 

สถำนที่ตดิตอ่: 1213/420  ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลำ  
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #420 
โทรสำร: (662) 530-8057 
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชื่อ: นำยวชัรพงศ์ ลีโทชวลิต 
สถำนที่ตดิตอ่: 1213/420  ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลำ  
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8081 
โทรสำร: (662) 530-8057 
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (662) 009-9000  
โทรสำร : (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 ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
(เดิมช่ือบริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั) 
 ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: (662) 264-0777  
โทรสำร: (662) 264-0789 ถึง 90 
นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 3853 
นำย เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4501 
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5313 
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 6.1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ ำนวน

หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
 
ล ำดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุ้น 

กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 
1. บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

126,000,000 126,000,000 หุ้นสำมญั 100 

2. บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด 
ดิสเพลย์ จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

219,000,000 219,000,000 หุ้นสำมญั 100 

3. บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด 
1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

10,0000,000 10,0000,000 หุ้นสำมญั 100 

4. บริษัท โกลิง้ค์ ออนไลน์ 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6 

ใช้บริกำรสื่อ
แอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัท์เคลื่อน
ที่ในกำรวำง
แผนกำรเดินทำง 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 70 

5. บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6 

ด ำเนินธุรกิจ
ตวัแทนขำยสื่อ
โฆษณำประเภท
ดิจิตอล 

20,000,000 20,000,000 หุ้นสำมญั 45 

6. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท
เวิร์คส์ จ ำกัด 

587 อำคำรวิริยะถำวร ชัน้ที่ 12 
ถนนสทุธิสำรวินิจฉัย แขวงดิน
แดงเขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร  

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณภำยนอก
ที่อยูอ่ำศยัใน
ระบบขนสง่
มวลชนรถไฟฟำ้
ใต้ดินเละทำง

262,210,000 262,210,000 หุ้นสำมญั 20 
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ล ำดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุ้น 

กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 
โทรศพัท์ : (662) 690-8200-27 พิเศษ 

7. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 951-9757 

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

100,000,000 100,000,000 หุ้นสำมญั 85 

8. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

3,000,000 3,000,000 หุ้นสำมญั 100 

9. บริษัท 2000 พับลิชช่ิง แอนด์ 
มีเดีย จ ำกัด 

59 ซอยปรียำนชุ ถ.พระรำม 9 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ : (669) 432-57333 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ และ
พฒันำสื่อ
โฆษณออนไลน์
บนอปุกรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที ่

17,000,000 17,000,000 หุ้นสำมญั 35 

       10. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

ตวัแทนขำยและ
บริหำรจดักำร
สิทธิประโยชน์ที่
บริษัทได้มำจำก
บริษัทในเครือ 

1,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 100 

11. บริษัท เดอะวันพลัส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

17,000,000 17,000,000 หุ้นสำมญั 100 

      12. บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย 
จ ำกัด 

9/39 เวิร์คเพลส รำชพฤกษ์-
จรัญ ซอยบำงแวก 69 เขตภำษี
เจริญ กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ
ภำยในทำ่
อำกำศยำนของ 
AOT และ
กรมทำ่อำกำศ
ยำน 

25,000,000 25,000,000 หุ้นสำมญั 50 
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ล ำดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุ้น 

กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 
13. บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ำกัด

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

31,000,000 31,000,000 หุ้นสำมญั 100 

14. บริษัท ทนู่ำ แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ
ภำยในทำ่
อำกำศยำนของ
กรมทำ่อำกำศ
ยำน 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 100 

15. บริษัท ดับบลิว.พ.ีเอส.มีเดีย 
จ ำกัด 

235/4 ถ.รำษฏร์พัฒนำ แขวง 
รำษฏร์พัฒนำ เขต สะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

โทรศพัท์ : (662) 052-3878 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยัภำยใน
สนำมบิน 

6,000,000 6,000,000 หุ้นสำมญั 50 

16 บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ 
จ ำกัด 

23/85 ซ.ลำดพร้ำว 23 ถ.
ลำดพร้ำว เขวง เสนำ เขต 
จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ด ำเนินธุรกิจทำ
เล้นท์แมนเนจ
เม้นท์ และคอน
เทนท์ครบวงจร 
บริหำรจดักำร 
พฒันำสมำชิก
วงบีเอ็นเค48 

20,000,000 20,000,000 หุ้นสำมญั 35 

17 บริษัท บีเอ็นเค โปรดักช่ัน 
จ ำกัด 

99 ม.2 ต.บำงพนู อ.เมือง จ.
ปทมุธำนี 12000 

 

ผลิตรำยกำร
โทรทศัน์เพ่ือ
ออกอำกำศทำง
โทรทศัน์และ
ออนไลน์ และ 
ธุรกิจอีเว้นท์และ
คอนเสิร์ต 

4,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 44.99 

        18. บริษัท ปัญญำทพิย์ แพลน บี 
มีเดีย ลำว จ ำกัด 

Sokpaluang Road, 
Sokpaluang village, 
Sisattanak, Vientiane  

รับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำในสปป.
ลำว 

23,206  
(ล้ำนกีบลำว) 

23,206 
    (ล้ำนกีบลำว) 

หุ้นสำมญั 50 

      19. บริษัท PT Estha Yudha 
Ekatama 

Sopo Del Office Tower B, 
16th floor  Jl. Mega 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำภำย
สนำมบินใน
ประเทศ

67,300 
(ล้ำนรูเปีย) 

19,988.9 
(ล้ำนรูเปีย) 

หุ้นสำมญั 10 
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ล ำดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุ้น 

กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 
Kuningan Barat III Lot 10, 
Kawasan Mega Kuningan, 
Kuningan Timur South 
Jakarta 12950 Indonesia 

 

อินโดนีเซีย 

          20. บริษัท JKJ Media Service 
Inc.  

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

รับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำใน
ฟิลิปปินส์ 

40,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

40,000,000 
(เปโซฟิลิปปินส์) 

หุ้นสำมญั 30 

21. บริษัท แพลน บี มำเลเซีย      
เอสดีเอ็น บีเอชดี 

 

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 

1,000,000 
(ริงกิตมำเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิตมำเลเซีย) 

หุ้นสำมญั 90 

22. บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอ
สดีเอ็น บีเอชดี 

B-11-7, Menara Prima, Jalan 
Pju 1/39, Dataran Prima  
Petaling Jaya; Selangor 
Malaysia 47301 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำประเภท
ภำพน่ิง
ภำยในประเทศ
มำเลเซีย 

1,000,000 
(ริงกิตมำเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิตมำเลเซีย) 

หุ้นสำมญั 40 

23. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอร่ี 
จ ำกัด 

3119 อำคำร มำลีนนท์ ทำว
เวอร์ ชัน้ 4 ถนน พระรำม 4 
แขวง คลองตนั เขต คลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำประเภท
ออนไลน์ 
 

2,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 50 

24. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย 
จ ำกัด 

606 ซ.สำธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 
ถ.สำธุประดษิฐ์ แขวง บำง
โพงพำง เขต ยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำในทำ่
อำกำศยำน
สวุรรณภมิู 

2,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 50 

25. บริษัท แอทมอส สปอร์ต 
เล็บ จ ำกัด 

600/51 ซ.รำมค ำแหง 39 แขวง 
วงัทองหลำง เขต วงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจ
จดัหำ น ำเข้ำ 
จดัจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภท
กีฬำและแฟชัน่ 
ภำยใต้เบรนด์
ร้ำน ATMOS 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 36.9 
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ล ำดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุ้น 

กำรถือ
หุ้น (ร้อย

ละ) 
26. บริษัท แอทมอส เอพพำเรล 

จ ำกัด 

600/51 ซ.รำมค ำแหง 39 แขวง 
วงัทองหลำง เขต วงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจ
จดัหำ น ำเข้ำ 
จดัจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภท
กีฬำเละแฟชัน่ 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 44.9 

 



 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ส่วนที่  2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7.      ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 458,848,957.40  บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,588,489,574 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ณ วนัที่        
31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  352,960,736.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,529,607,365 หุ้น     
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท   
7.2 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  

 

ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ วนัที่ 15 มีนำคม 2562 บริษัทมีรำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก พร้อมทัง้
สดัสว่นกำรถือหุ้น มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของทุน

ช ำระแล้ว 
1 กลุม่นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,415,465,308 40.10 
 1.1  นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 1,004,068,100 28.45 
 1.2  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง จ ากดั/1 398,806,104 11.30 
 1.3  บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั/1 12,591,104 0.36 
2 กลุม่ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์/2 364,060,758 10.31 
 2.1  ดร. พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ 255,780,758 7.25 
 2.2  นายสชุาติ  ลือชยัขจรพนัธ์ 108,280,000 3.07 
3 CLSA Limited/3 244,275,447 6.92 
4 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 152,692,900 4.33 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 79,631,000 2.26 
6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์จ ำกดั 78,339,549 2.22 
7 กองทนุเปิดเค20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยำวปันผล 78,024,000 2.21 
8 กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพื่อกำรเลีย้งชีพ 48,341,700 1.37 
9 กองทนุเปิด บวัหลวงตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 31,168,700 0.88 
10 นำยวชัระ แก้วสวำ่ง 26,000,000 0.74 

รวมทัง้หมด 2,517,999,362 71.34 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2562 (ซึง่เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่บริษัทฯ ใช้ในกำรจดัท ำแบบรำยงำนกำรกระจำยหุ้น
ตอ่ ตลท.) บริษัทมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย  (Free Float) จ ำนวน 6,079 รำย คดิเป็นร้อยละ 42.01 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) แต่อย่ำง
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 ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ 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 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

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

คณะกรรมกำรบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ตำมหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ ลงวนัที่ 27 ธันวำคม 2561 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมกำรหญิงจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรชำยจ ำนวน 6 คน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ควำมรู้ที่หลำกหลำยทัง้ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด กำรโฆษณำ กำรเงิน กำรบญัชีและกำรตรวจสอบ 
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 2561  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 
7/7 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 7/7 
3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/7 
4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7/7 
5 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมกำร 1/7 
6 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
6/7 

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

7/7 

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

6/7 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท 

ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะลงมติในท่ีประชมุวำ่ 
ต้องมีกรรมกำรอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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โดยในปี 2561 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรรวม 7 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรคิดเป็น
ร้อยละ 82.14 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
ลำยมือช่ือร่วมกัน กลำ่วคือ นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ และร่วมกบันำย
ธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

- ค ำ้ประกนั หรือกำรชดใช้ใดๆ 

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

- ได้มำ หรือจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำเช่ำ สญัญำจ้ำง สญัญำสมัปทำน หรือสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำ

ของสญัญำเกินกวำ่ 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 

- อนมุตัิกำรจดัตัง้บริษัทยอ่ย กำรเข้ำลงทนุซือ้หรือขำยหุ้น ทรัพย์สิน กิจกำรจำกหรือร่วมกบับริษัท ห้ำงหุ้นสว่นหรือ
บคุคลใด ในลกัษณะของกำรร่วมทนุ (Joint Venture) กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หุ้น หรือกิจกำรใน
ลกัษณะของ Mergers and Acquisitions (ซึ่งมิใช่กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน หรือบริกำรอนัเป็นกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของบริษัท) กำรพิจำรณำโครงสร้ำงธุรกรรม รวมตลอดถึงควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรและ
รำคำ 

- อนมุตัิกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง วสัด ุบริกำร กำรวำ่จ้ำงท ำของ ทรัพย์สนิ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
- ในกำรประชมุสำมญัผู้ 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 ฝ่ำยปฏิบตัิกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ฝ่ำยสนับสนุนธุรกิจ และฝ่ำยสื่อ
โฆษณำ ณ จดุขำยสนิค้ำ  

รำยช่ือคณะผู้บริหำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 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 ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริ ษัท ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ตัง้แต่วันที่            
1 ตลุำคม 2557 เป็นต้นมำ ซึง่จบกำรศกึษำทำงด้ำนกฎหมำย 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 ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัท ได้รับรำยงำนนัน้ 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัท ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ก ำกบักำรท ำงำนของบริษัทและผำ่นกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ส ำหรับค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผู้บริหำร มีรำยละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลัน่กรองและพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร โดยได้
มีกำรใช้ข้อมลูคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท.ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2561  เป็นไปตำมมติที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

อัตรำค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ประจ ำปี 2560 ประจ ำปี 2561 
คณะกรรมกำรบริษัท     

- ประธำนคณะกรรมกำร 50,000 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

หลกัเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี ด้วยวงเงินที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 
7,200,000 บำท ซึง่จะถกูจดัสรรตำมอตัรำสว่นของคำ่ตอบแทนรำยเดือนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับ 
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รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล และบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2561 ซึ่งได้รับ
กำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2561 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 655,000 480,000 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 650,000 480,000 
4 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 360,000 240,000 

5 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร 375,000 240,000 

6 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 375,000 240,000 

7 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ ววอชเชอร์ กรรมกำร 360,000 240,000 

8 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 420,000 240,000 

รวม  4,175,000 2,760,000 

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

โดยเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน ในรูปของดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำนหรือ 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนกังำนแต่ละคนต้องก ำหนด KPI ของหน่วยงำนและของตนเอง ซึ่งจะเช่ือมโยงกับ
คำ่ตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และโบนสัประจ ำปีตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของ
บริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ในปี 2561 คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรของบริษัทรวม
ทัง้สิน้ 28.1 ล้ำนบำท 

รำยละเอียดคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2560 และ 2561 มีดงันี ้

ประเภท 
ประจ ำปี 2560 ประจ ำปี 2561 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน  
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนสั  5 25.6 5 26.8 

คำ่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุ
ประกนัสงัคม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ คำ่
คอมมิชชัน่ 

 5 1.2 5 1.2 

หุ้น IPO และหุ้นสำมญัโครงกำร ESOP 3 5.1 - - 

รวม 

 

31.8  28.1 

 หมำยเหต ุ: คำ่ตอบแทนรวมโบนสัที่จำ่ยให้กบัผู้บริหำรซึง่อ้ำงอิงจำกดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกั (KPI) ปลำยเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 
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 8.4.3 ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
  - ไมม่-ี 

8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีพนกังำน (เฉพำะพนกังำนท่ีรับอตัรำคำ่จ้ำงเป็นเงินเดือนประจ ำ) จ ำนวนทัง้สิน้  
399คน โดยแบง่ตำมสำยงำนหลกัได้ดงันี ้

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.61 

1. ฝ่ำยบริหำร 5 3 
2. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 9 7 
3. ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 42 47 
4. ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 246 267 

5. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 23 28 
6. ฝ่ำยสนบัสนนุธุรกิจ 46 47 

รวม 371 399 

ในปี 2561 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 135.7 ล้ำนบำท และ
คำ่ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้สิน้  34.0 ล้ำนบำท 

8.5.2  นโยบำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   

ผลตอบแทนพนักงำน 

1) คำ่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสั 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมรู้

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

2) คำ่ตอบแทนอื่น 
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออมเงินโดยควำมสมคัรใจ โดยบริษัท  บริษัทย่อยและ

พนกังำนบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทบริษัท
ยอ่ยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดย
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณิชย์จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำน  ตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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3) สวสัดิกำรแก่พนกังำน 
เพื่อเป็นกำรพฒันำคณุภำพชีวติในกำรท ำงำนให้ดีขึน้ นอกจำกกำรจดัให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ ให้กบัพนกังำน

ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทได้มีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท และจดั
ให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิเช่น 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรประกันสขุภำพ ประกนัชีวิต กำรประกนัทุพพลภำพ และประกนัอบุตัิเหตุ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรรับกำรรักษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัพนกังำนและครอบครัว 
นอกจำกนี ้เพื่อสง่เสริมด้ำนกำรดแูลสขุภำพพนกังำน บริษัทยงัจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรับ
พนกังำนอีกด้วย 

- กำรจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวำระต่ำง ๆ อำทิเช่น เงินช่วยเหลือกำรสมรส เงิน
ช่วยเหลอืในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังำนเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนกังำนคลอดบตุร 
เป็นต้น 

- กำรจดักิจกรรมเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งพนกังำน อนัได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมดงูำน
นอกสถำนท่ี กิจกรรมสนบัสนนุด้ำนกีฬำ และกิจกรรมทอ่งเที่ยวประจ ำปีของบริษัท 

บริษัท มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนในลกัษณะตำ่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจ้ำหน้ำที่ระดบั
ผู้บริหำร) ปี 2560 และ 2561 มีดงันี ้

 
ค่ำตอบแทน  ปี 2560 ปี 2561 

(ล้ำนบำท) 
เงินเดือน 101.72 118.25 
โบนสั 5.83 17.4 
คำ่ตอบอื่น ๆ เช่น คำ่คอมมชิชัน่ และ 
สวสัดิกำร เป็นต้น 

26.03 34.03 

หุ้นสำมญัโครงกำร ESOP 4.31 0 

รวม 137.89 169.68 

 
8.5.3 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมนัียส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัท มีกำรขยำยจ ำนวนพนกังำนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องโดยมี

นยัส ำคญัตัง้แตปี่ 2558 ถึง 2560 ดงันี ้
 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  353 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 16 % 
 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  371 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   5 % 
 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  399 คน หรือคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   8 % 
 

8.5.4 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  

           -ไมม่ี- 
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8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
 

บริษัท มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำและกำรเพิ่มคุณค่ำของพนกังำนซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำและพัฒนำ
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 และสทิธิประโยชน์อยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 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
อยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนในอนำคต โดยรองรับตอ่ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสภำวะเศรษฐกิจ รูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของ
ผู้บริโภค แนวโน้มกำรตลำดและควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพแวดล้อมและสภำวะกำรแข่งขนัที่
เพิ่มมำกขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัท ได้ผำ่นกำรปฏิรูปองค์กรเพื่อวำงรำกฐำนของบริษัท ให้แข็งแกร่งตำมแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
ระยะยำว โดยกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล โครงสร้ำงกำรพฒันำนวตักรรมและโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน ดงันี  ้

1) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคุมดแูล เพื่อให้นโยบำยด ำเนินไปตำมแผน
กลยทุธ์ 

2) พฒันำควำมสมัพนัธ์ ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำและกำรประชำสมัพนัธ์ สอดคล้องกับ    
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดของบริษัท 

3) สง่เสริมบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพท่ีชดัเจน 

4) วำงแผนโครงสร้ำงองค์กรที่ชดัเจนและมีประสิทธิภำพ สง่เสริมให้มีกำรประเมินผลงำน และให้กำร
ตอบแทนอยำ่งเหมำะสมเพื่อคณุภำพของงำนท่ีดีขึน้ 

5) กำรให้บคุลำกรทกุภำคสว่นของบริษัท มีสว่นร่วมในกำรคิดค้นนวตักรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบกำรดแูล
สือ่และกำรบริกำรลกูค้ำของบริษัท 
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6) กำรน ำเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมำสนบัสนนุระบบกำรท ำงำนภำยในบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สงูสดุ 

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

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัิเพื่อเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นพืน้ฐำนให้
บริษัทมีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี  ้
 คณะกรรมกำรบริษัท ยดึมัน่ในกำรด 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 ซึ่งเป็นกำรยกระดบั
แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและน ำหลกักำรก ำกบัดแูล

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

2. คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรใช้สทิธิในเร่ืองตำ่งๆ 

3. คณะกรรมกำรบริษัท สง่เสริมกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงบริษัท กบัผู้มี
สว่นได้เสยี พร้อมทัง้ก ำหนดช่องทำงที่เหมำะสมในกำรสือ่สำรระหวำ่งกนั 

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

5. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทในกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และพิจำรณำอนุมตัิแนวทำงกำรก ำหนด     
กลยุทธ์ นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณ ตลอดจนก ำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

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

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

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

10. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย อำทิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนในระหว่ำงปีที่
ผำ่นมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน โดยน ำเสนอผลกำรประเมินที่ได้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ 

11. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ยงัส่งเสริมให้แนวทำงในกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้ำใจทัว่ทกุระดบัในองค์กร และมีผลในทำงปฏิบตัิภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเผยแพร่ ตลอดจนจดัอบรมควำมรู้
พืน้ฐำนเร่ืองกำรก ำกับดแูลกิจกำรให้กบัพนกังำน เพื่อให้ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนรับทรำบ 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 ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยได้ตระหนกัถึงบทบำท 
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย ด้วยกำรบริหำรงำน
อยำ่งมีประสทิธิภำพและโปร่งใสอนัจะน ำไปสูก่ำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ซึ่งบริษัทได้มีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนกังำนทรำบและถือปฏิบตัิ โดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกับดูแล
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 ำคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมลูของบริษัทอย่ำงถกูต้องครบถ้วนเพียงพอทนัเวลำและ
เทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทกุๆ เร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้

1.  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1)   ให้บริษัทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระต่ำง 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 ำนวยควำมสะดวกแกผู่้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้ในเร่ืองสถำนท่ี และเวลำ
ที่เหมำะสม โดยสถำนที่จดัประชุมต้องตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ขบัรถมำ และมีกำรคมนำคมที่
สะดวกส ำหรับผู้ ถือหุ้นทัว่ไปโดยแนบแผนท่ีตัง้ของสถำนท่ีประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

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

1.4)  ให้เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบขำ่วสำรของผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทโดยน ำข่ำวสำรต่ำง ๆ และ
รำยละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพำะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมลูระเบียบวำระกำรประชมุได้อยำ่งสะดวกและครบถ้วน  

1.5)  บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรทกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถำมจำกผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
1.6)  กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น

ซกัถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้มีกำรบนัทกึวีดิ
ทศัน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง นอกจำกนีบ้ริษัทได้น ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

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

หมวดที่ 2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นทกุรำย และจะมีกำรด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไมม่ีกำรเพิ่ม
วำระกำรประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำแตอ่ยำ่งใด โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำร
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นที่กฎหมำยก ำหนด) และเผยแพร่ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลำอนัสมควรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมลู
อยำ่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

  กำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 

  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยใช้สทิธิของตนเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อสง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียม
กนั โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัที่มีสดัสว่นกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
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แล้วทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวนัที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้
น ำหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วำระกำรประชมุหรือเสนอช่ือกรรมกำรได้ภำยในระยะเวลำที่บริษัทก 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
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่มีรำยละเอียดชดัเจน พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และระบถุึง
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีต้องใช้ในกำรมอบฉนัทะอยำ่งชดัเจน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบหมำยให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชุม
ถึงรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะได้อยำ่งน้อย 1 ทำ่น ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมและหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตำ่งๆ พร้อมทัง้รำยละเอียดและขัน้ตอนตำ่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกำรให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่เอกสำรมอบฉนัทะเพื่อมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอิสระลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
สง่ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเท่ำนัน้ และเพื่อสนบัสนนุให้นกัลงทนุสถำบนั และ/หรือคสัโตเดียนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิด
โอกำสให้มีกำรตรวจสอบรำยช่ือ ข้อมลูและเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกำรประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
กำรจดัเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไปรับหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกผู้ลงทนุสถำบนั หำกมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ
มำยงับริษัท ในกำรนี ้บริษัทยงัได้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นโดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำย  

 ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ 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 
เนื่องจำกบริษัทได้รับกำรสนบัสนนุจำกผู้มีสว่นได้เสยีตำ่งๆ ซึง่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้บริษัทซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรสร้ำงคณุคำ่ในระยะยำวให้กบับริษัทโดยมีกำรก ำหนดนโยบำย ดงันี ้

 3.1) นโยบำยตอ่กรรมกำรและผู้บริหำร 

  บริษัทมีนโยบำยที่จะป้องกนัไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรใช้สถำนภำพของตนเพื่อหำผลประโยชน์สว่นตวั 
โดยกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องละเว้นจำกกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนี ้
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กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรรำยดงักลำ่วไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ จะไมไ่ด้รับอนญุำตให้มีสว่นร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรจะถกูห้ำมไม่ให้
พิจำรณำหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลผู้มี
สว่นได้เสยี 

 3.2)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

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

1) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน 
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงำนที่ เป็นธรรมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของ

อตุสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึ่งมำกกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน กำรจดักิจกรรม 5 ส กำรดแูลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะอนำมยั รวมถึงกำรจัดให้มีกำร
ตรวจสขุภำพพนกังำนเป็นประจ ำทกุปีด้วย 

3) ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังำน โดยในปี 
2560 บริษัทไมม่ีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตรุ้ำยแรง ไมม่ีพนกังำนท่ีเสยีชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหสัแตอ่ยำ่ง
ใด  

4) กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนกระท ำด้วยควำมสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 

5) ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน ให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำ เสมอ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่จะพิจำรณำหลกัสตูรที่เหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนให้เกิดศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมืออำชีพ 
ทัง้นีใ้นปี 2560 จ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่กำรฝึกอบรมพนกังำน  ทัง้จำกหลกัสตูรภำยในองค์กรและหลกัสตูร
ภำยนอกองค์กรมีดงันี ้ 

  
  

 

 
   *ค ำนวณจำกจ ำนวนฝึกอบรมรวม/จ ำนวนพนกังำนเฉลี่ยต้นปีและปลำยปี 2561 

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

จ ำนวน

พนกังำน 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนทัง้

ปี (ชัว่โมง) 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน

ตอ่ปี (ชัว่โมง) 

399 6,010 15.1* 
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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) ให้ข้อมลูขำ่วสำรที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำเพื่อให้ทรำบเก่ียวกบับริกำร โดยไม่มี

กำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกับคุณภำพ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของ
บริกำรของบริษัท 

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

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

รำยละเอียดตอ่คูค้่ำและร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่ำทรำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 3.6)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนี ้ 
  บริษัทปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของ
สญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัดโดยเฉพำะเร่ืองเง่ือนไขค ำ้ประกนั กำรบริหำรเงินทนุและกำรช ำระหนี ้ตลอดจนไม่ใช้
วิธีกำรท่ีไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะท ำให้เจ้ำหนีเ้กิดควำมเสียหำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึง่ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 
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 3.7)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนั 
  บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของ
คูแ่ขง่ขนัด้วยวิธีฉ้อฉล 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 ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมและยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมัน่ในกำรพฒันำส่งเสริม ยกระดบั
คณุภำพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทตัง้อยู่ให้มีคณุภำพดีขึน้พร้อมๆ กบักำรเติบโตของบริษัทจึงผลกัดนันโยบำย
ควำมรับผิดชอบของสงัคมให้มีอยู่ในทกุภำคส่วนขององค์กรตัง้แต่ระดบันโยบำยหลกัของบริษัทไปจนถึงระดบัปฏิบตัิกำร โดย
บริษัทเช่ือวำ่กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจิตส ำนึกต่อสงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส ำคญัอนัน ำไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืน
ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ  
 3.9)  นโยบำยเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  
  คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ควบคูไ่ปกบักำรมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 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
ประสทิธิภำพ  มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนและน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม่ ซึ่งอำจไม่ได้สง่ผลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นกำร
ปลกูฝังให้เกิดจิตส ำนกึและกำรปฏิบตัิของบคุลำกรในองค์กร  
  ทัง้นี ้บริษัทมีเปำ้หมำยและวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรสิง่แวดล้อมซึง่ได้ถกูก ำหนดและน ำมำใช้กบัพนกังำน
ทัว่ทัง้องค์กร ด้วยกำรสง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในพนกังำนทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 
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  นโยบำยเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ 
   บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่

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 

เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวญัแก่กัน 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 ซึ่งเป็นกำรส่งตรงถึงผู้ ที่เก่ียวข้อง
ระดบัสงูขององค์กร โดยผู้ ร้องเรียนสำมำรถมัน่ใจได้วำ่ ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นควำมลบั เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนรวมทัง้จะแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจ้งเข้ำมำ ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำร
ประเมินควำมเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสีย่งตอ่กำรทจุริตและกำรติดสนิบนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบำยไม่ใช้และไม่สนับสนุนกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และ

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

6) กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยก ำหนดมำตรกำรรักษำควำม

ปลอดภยัของข้อมลูข่ำวสำร เพื่อป้องกันและลดโอกำสที่ข้อมลูส ำคญัหรือเป็นควำมลบัถกูเผยแพร่ออกไปภำยนอกโดยเจตนำ
หรือโดยควำมประมำท โดยได้มีกำรก ำหนดแนวปฏิบตัิด้ำนกำรดแูลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรับเอกสำร
และข้อมลูที่ถือเป็นควำมลบัของบริษัทจะจดัเก็บโดยหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องไว้ในระบบงำนของหน่วยงำนนัน้ๆ ซึ่งหน่วยงำนอื่นไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ อนัเป็นกำรจ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูเฉพำะบุคคลที่เป็นคณะท ำงำนเทำ่นัน้ 

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

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

โดยสอดคล้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จดัให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำที่
ไมถ่กูต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ควำมคุ้มครอง 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจดักำรกบัข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดย
สำมำรถติดตอ่หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อำจเป็นปัญหำโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ ดงันี  ้

1) ทำงไปรษณีย์ ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 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) หรือสง่โดยตรงผ่ำนเลขำนกุำรบริษัทที่ e-mail : companysecretary@planbmedia.co.th โทรศพัท์ : 

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

ส ำหรับพนกังำนของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเช่ือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยำกรที่มีคณุค่ำในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อให้กระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปด้วยควำมยตุิธรรมและเสมอภำค บริษัทจึงได้เปิดช่องทำงให้กบัพนกังำน
สำมำรถยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนกังำนทรำบถึงวิธีกำรและขัน้ตอนกำรร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน  รวมทัง้
ควำมคุ้มครองแก่พนกังำนผู้ยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือ พยำนผู้ ให้ข้อมลูจำกกำรปฏิบตัิไม่เป็นธรรม เช่น กำร
โยกย้ำยหน้ำที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินยั เป็นต้น โดยระบเุป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในแนวปฏิบตัิกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 
และประกำศให้กบัพนกังำนทรำบโดยทัว่กนั 

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสยั และไม่พบกำรกระท ำในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของส ำนกังำนก.ล.ต. และ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสผู้กระท ำผิด 

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

8) กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกันควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบำย

และแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้
1. ในกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรดแูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิด

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

2. กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงหรือ
อนมุตัิรำยกำรนัน้ 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เข้ำข่ำยจะต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขออนมุตัิจำกผู้ 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 ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยใน ไม่ท ำกำรซือ้
หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 

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

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

9) นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ยึดมัน่คุณธรรม จริยธรรม 
บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่
เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนในจริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนกังำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบำล” ของบริษัท  
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กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหนง่หน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทเพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้
ในรูปแบบตำ่งๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจ
กบับริษัทเป็นต้น” 

นอกจำกนัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏิบตัิ ดงันี ้

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำกรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สำร
และปฏิบตัิตำม 

• สร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม 
• จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้ำที่ 

และพร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้วยควำม
เคร่งครัดและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

• บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่ 

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

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

• ก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทและผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน เป็นบคุคลที่ท ำหน้ำที่ให้เกิดกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี 
   แนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
   บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ ดงันี ้

- ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทโดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม 

- ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มี
สว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบับริษัทในเร่ืองที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

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

• กำรให้ หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไป
ตำมแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
รวมถึงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสนิบนบริษัท 

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

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

• ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้ จดัจ้ำงกบัภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกบั
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 
- บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมให้บคุลำกรทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริต

คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชนั กำรให้หรือรับสนิบน ในทกุ
รูปแบบ  

- แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนีค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำร      
สรรหำหรือกำรคดัเลือกบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรให้ผลตอบแทนแก่พนกังำน โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั มีหน้ำที่สือ่สำรท ำควำมเข้ำใจกบั
พนักงำนผู้ ใต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และ
ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ 

- บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำร
ทจุริตคอร์รัปชนั ที่เก่ียวข้องกบับริษัทรวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธ ตอ่กำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำร
แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  
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- ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำหรับพนกังำน ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจ
ได้รับโทษตำมกฎหมำย  

- บริษัทจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของกฎหมำยและสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งทำงธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มควำมเสี่ยงด้ำนกำรทจุริตเป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมไปถึงมีกำรด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดและประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตของบริษัทอีกด้วย 
ซึ่งบริษัทได้เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและผลกัดนัให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่มีควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรม  
โดยในปี 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต  

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษัทท่ีตรงตอ่ควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและ
กำรประกอบกำรที่แท้จริงของบริษัทรวมทัง้อนำคตทำงธุรกิจของบริษัท 

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

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
บริษัทมุ่งมัน่สร้ำงควำมสมัพนัธ์กับนกัลงทนุและรักษำระดบัมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นและกลุ่มนกั

ลงทนุต่ำงๆ โดยอยู่บนหลกักำรของควำมควำมเท่ำเทียมและสม ่ำเสมอ ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทัว่ถึง โปร่งใส 
และทนัเวลำ จึงได้จดัตัง้ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อดแูลในเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ 

หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำร  เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทุน
หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนัและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย บริษัทจะจดัให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 
รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขำ่วสำรเป็นประจ ำผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทข้อมลู
ที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ทนัสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นวิสยัทัศน์ พนัธกิจ งบกำรเงิน  ข่ำวประชำสมัพันธ์ รำยงำน
ประจ ำปี โครงสร้ำงบริษัทผู้บริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรที่
แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูทำงบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบญัชีซึ่ งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแตล่ะทำ่น 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 ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
11) กฎบตัรหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ

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

ในปี 2561 บริษัทได้มีกำรติดตอ่และให้ข้อมลูกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่ตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้
กิจกรรม จ ำนวนครัง้ตอ่ปี 

Company Visit 66 
Analyst Meeting  1 
Roadshow 12 
Press Release 8 
Opportunitiy Day 4 

ทัง้นี ้ในปี 2561 ไมม่ีเหตกุำรณ์ที่บริษัทถกูด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลเนื่องจำกไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผย
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  ทัง้ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและกำรเงิน 
นโยบำยและโครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทัง้ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำร
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบัจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม  หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นรำยบคุคล รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่รำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือต่อกำรตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมลูตำมข้อบงัคบัหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง งบ
กำรเงินและรำยงำนประจ ำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้ นในอนำคตได้ใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ ผำ่นช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูตำ่งๆ ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท 
เป็นต้น 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้

เป็นไปตำมเปำ้หมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทและมติที่ประชุม

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

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด 8 ทำ่น โดยมีกรรมกำรซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และ 
กรรมกำรอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่ำน ทัง้นีบ้ริษัทมีกรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจ ำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำหน้ำที่ และเพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทได้อยำ่งเต็มที่ นอกจำกนีก้รรมกำรไม่ควรรับเป็นกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทและกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำร และบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรท่ี
เป็นผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำรระดบัสงู ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นและบริษัท
จดทะเบียนไมเ่กิน 2 แหง่ ทัง้นีไ้มน่บัรวมบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุ ของบริษัทซึ่งบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำ
ไปก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรจดักำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหนง่โดยรวมทกุวำระแล้วต้องไมเ่กิน 9 ปี เพื่อควำมเป็นอิสระ
ในกำรให้ควำมเห็นและปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระของบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำขยำย
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ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระได้ตำมที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมกำรอิสระดงักลำ่วครบก ำหนดออกตำมวำระ 
คณะกรรมกำรอำจเสนอช่ือกรรมกำรดงักลำ่วให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรกลบัเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระ
ตอ่ไปได้ 

2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เปำ้หมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภำรกิจ 
และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ 2561 รวมถึงกำรพิจำรณำก ำหนดงบประมำณของบริษัท ตลอดจน
ก ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และไม่น้อยกว่ำ 
3 ทำ่นโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ทำ่น และเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ือง
ตำ่งๆ โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคดัค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี โดยไมอ่ยูภ่ำยใต้อิทธิพลของกลุ่มบคุคลใด 

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. จัดให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลำยมือช่ือเพื่อ

รับรองงบกำรเงินดงักลำ่ว เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่

เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 
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7. จดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำร
ปรับใช้นโยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้วำ่บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยควำม
เป็นธรรม 

8. พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต 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 สำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสยี หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้

ซึง่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้สง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงักรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ 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
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พิจำรณำทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทในระหวำ่งปีที่ผำ่นมำ โดยสง่ให้เลขำนกุำรบริษัทสรุปและน ำเสนอผลกำรประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน 

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

บริษัทได้จดัท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรทุกสิน้ปี
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้ประเมินและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบเกณฑ์
กำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลกั คือ หมวดที่ 1 เร่ืองควำมคืบหน้ำของแผนงำน และหมวดที่ 2 เร่ืองกำรวดัผลกำร
ปฏิบตัิงำน ซึง่ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับขึน้เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จดักำร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้ห้มีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปีเพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ของคณะ 
กรรมกำรชดุยอ่ยรวมทัง้พิจำรณำทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมกำร จดัท ำขึน้ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำม
แนวทำงปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงและลกัษณะธุรกิจของบริษัท 

4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัท ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
- คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัชีตำม

ตำรำงนดัประชมุที่ได้ก ำหนดไว้ลว่งหน้ำทัง้ปี และมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยแจ้งลว่งหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วนั ส ำหรับกำรประชมุทกุครัง้จะต้องมีกรรมกำรมำประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ 

- มีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับเอกสำรกำร
ประชมุลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำร เพื่อให้มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรศึกษำ และพิจำรณำเร่ืองเพื่อ
กำรให้ควำมเห็นและกำรออกเสยีงลงคะแนน 

- ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำร
อภิปรำย และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นส ำคญั เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรแต่ละคนแสดง
ควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นที่ได้จำกที่ประชมุ 

- ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระตำ่งๆ กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวำระดงักลำ่วๆ 

- กำรประชมุทกุครัง้ ต้องมีกำรจดบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

- นอกจำกนี ้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรยงัสำมำรถประชุมกันเองได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกนั โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
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หรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกนักับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วม จ ำนวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2561 

  โดยในปี 2561 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวม 7 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรรมกำรคิดเป็นร้อยละ 82.14 ซึง่มีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 

1 พลต ำรวจเอก
สมชำย 

วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7/7 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 7/7 

3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร 5/7 

4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 7/7 

5 นำยเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมกำร 1/7 

7 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 6/7 

8 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

9 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 6/7 

 

5) คณะกรรมกำรชุดย่อยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยเพื่อท ำหน้ำที่พิเศษ โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรบริษัท มี
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร  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 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 8 ครัง้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้
 
 
 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 83 

 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำร่วมประชุม 

1 พลต ำรวจเอก
สมชำย 

วำณิชเสนี ประธำนกรรมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
/กรรมกำรอิสระ 

8/8 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธ์รัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  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 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคลำกรภำยในบริษัทที่ดูแลและประสำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั โดยในปี 2561 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 8 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 และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวรวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผลและเ ป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

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

(2)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(3)  ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด  

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

(7)  ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ
บตัร (Charter) 

(8)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

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 2561 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
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท 

2. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรโดยพิจำรณำจำก 
- คณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท และเป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 
- ควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรรวมถึง

คณุสมบตัิตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 
3.  สรรหำผู้มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก ำหนดไว้ 
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- ในกรณีที่กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- ในกรณีที่มีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลง 

- ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
แตง่ตัง้ 

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

6.  พิจำรณำควำมเหมำะสมและเง่ือนไขต่ำงๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้น 
หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรสร้ำง
มลูคำ่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว และเพื่อสำมำรถรักษำบคุลำกรท่ีมีคณุภำพได้อย่ำงแท้จริงภำยใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หุ้น 

7.  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

มอบหมำยและปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

 คณะกรรมกำรบริหำร  
 บริษัทมีกำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทเป็นประจ ำทุกสปัดำห์ ณ วันที่ 31 

ธนัวำคม 2561 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 
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2.  จัดท ำวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร
ด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ให้เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

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 ให้กรรมกำรแตล่ะคนมีสิทธิออกเสียง
ได้ทำ่นละ 1 เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดอีก 1 เสยีง 

 8.  กำรลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำเป็นต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

 9.   ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่ง
จะเรียกให้มีกำรประชมุเป็นกรณีพิเศษตำ่งหำกจำกกำรประชมุตำมปกติก็ได้ แตท่ัง้นี ้ต้องบอกกลำ่ว วำระกำรประชมุลว่งหน้ำแก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท ำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุนัน้ 

10.  คณะกรรมกำรบริหำร จะแตง่ตัง้คณะท ำงำน และ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท ำหน้ำที่กลัน่กรองงำนที่น ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริหำรหรือเพื่อให้ด 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 ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัริำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) อำจมีสว่นได้เสีย
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ทำ่น ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561  ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

ล ำ
ดับ 

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 ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
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 ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตและติดสนิบน 

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

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
6. แตง่ตัง้คณะท ำงำน เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่  ตลอดจน

แต่งตัง้ที่ปรึกษำอิสระที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเพื่อให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ปฏิบตัิหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบัติกำรใดๆ ตำมที่
ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และอยำ่งน้อย 1 ทำ่นซึง่เป็น

กรรมกำรอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 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 ำกบัดแูล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์

และเปำ้หมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม

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

รวมทัง้แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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. อนมุตัิ และ/หรือ มอบอ ำนำจกำรท ำนิติกรรมเพื่อผกูพนับริษัท 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 ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือ
สถำบนักำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 
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9. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
มอบหมำยไว้ 

10.  พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในตรำสำรและหลกัทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทอนมุตัิมอบหมำยไว้ 

11.  อนมุตัิในหลกักำรกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และ
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุครำวถดัไป 

12. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญๆ ที่ได้ก 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 ทัง้นีภ้ำยใต้
นโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

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

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

7) เลขำนุกำรบริษัท 

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

(1) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 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 ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 90 

 

(7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

8) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเช่น 

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

 
รำยช่ือ หลกัสตูรกำรอบรม 

นำงมลฤดี  สขุพนัธรัชต์ 1. KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with 
a summary of the issues raised, practical recommendations for 
improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี :KPMG 

  2. PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in 
Actions, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  3. PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and 
Transparent Supply Chain ,  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกดั 

  4.โครงกำรสมัมนำวิชำกำรเพื่อร ำลึกและเชิดชูเกียรติ ศำสตรำจำรย์เกียรติ
คณุ เกษรี ณรงค์เดช ครัง้ที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เร่ือง 
“บญัชีกบัควำมยัง่ยืนในกระแสดิจิตอล” , คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ร่วมกบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  5.โครงกำรสัมมนำ เสริมควำมคิด ติดปีกวิชำชีพ กับคณะพำณิชย์ฯ 
ธรรมศำสตร์ เร่ือง “ประเด็นแตกต่ำงทำงบญัชี NPAEs กบั ภำษี ด้ำนรำยได้ 
และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต” และ เร่ือง “ประเด็น
แตกตำ่งทำงบญัชี NPAEs กบั ภำษี ด้ำนสินทรัพย์และหนีส้ิน และกำรบญัชี
เพื่อกำรวำงแผนและกำรวัดผล”,  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

  6. Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถำบนั
อนญุำโตตลุำกำร (Thailand Arbitration Center :THAC) 

 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ โดยมีนโยบำยให้มีกำร

ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม ่เช่น คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัทโครงสร้ำงกำรลงทนุ โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น 
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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 ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อ  
(1)  ทดแทนบคุลำกรในต ำแหนง่ส ำคญั ส ำหรับกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
(2)  เพื่อตอบสนองแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในกำรวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมของก ำลงัคน  
 (3)  เพื่อเพิ่มโอกำสควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจในกำรท ำงำนเนื่องจำกเป็นกำร 

สรรหำบคุลำกรภำยในองค์กรเป็นล ำดบัแรก ทัง้นี ้บริษัทได้พิจำรณำต ำแหนง่ที่ส ำคญัที่จ ำเป็นต้องมีแผน
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในกำรคดัเลือกบุคคลที่ควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อสืบทอด
ต ำแหนง่ จะพิจำรณำจำกหลำกหลำยปัจจยั เช่น อำย ุประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำน
ที่ท ำ ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ เป็นต้น  

10) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิสม ่ำเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำ  รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรควบคุมภำยใน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน   
  บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส ำคัญ 

ดงันัน้ จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำร
ระหวำ่งกนั โดยมีนโยบำยซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิ
ของพนกังำนทัว่ทัง้บริษัท 

2.  กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำร ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
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   กำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ด้ำนกำรเงิน และกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภำพเพียงพอในกำรปกปอ้งดแูลรักษำทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิและ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

9.1.1 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 2561 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 4,060 ,000 บำท บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่   31 ธันวำคม 2561 ให้แก่บริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้  
เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 5,090,000 บำท ซึ่งเกินกว่ำที่ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ เนื่องมำจำกมีจ ำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึน้
ระหวำ่งปี 2561 ได้แก่ บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ย ในด้ำนอื่นๆ 
นอกจำกกำรสอบบญัชีเทำ่นัน้ 

ค่ำบริกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

9.2 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

กรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำร

ใหม ่โดยจะสรรหำบคุคลเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ 
(แล้วแต่กรณี) โดยหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะค ำนึงถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย
กรรมกำรในจ ำนวนที่เหมำะสมกับขนำดและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) ควำมเหมำะสมของคณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณำ 
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
คำ่ตอบแทนเห็นสมควรและเหมำะสม โดยบคุคลดงักลำ่วจะต้องมีคณุสมบตัิครบตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อยำ่งไรก็ตำม กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมจ่ะต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัท
ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกัน สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระนัน้ อำจได้รับเลือก
ให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่อีกได้ ทัง้นีน้อกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้วกรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ  

  (1)  ตำย  
  (2)  ลำออก  
  (3)  ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย   

  (4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง หรือ  

  (5)  ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของ

บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเข้ำเป็นกรรมกำร
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั 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 กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว

ละ 3 ปี โดยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 
กลำ่วคือ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลบัมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่เป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระที่สอดคล้องกบัประกำศก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวำคม พ.ศ. 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้
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1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำงพนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

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

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือ
ให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญำ
มีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 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 และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

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

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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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 ้กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำคุณสมบตัิในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและ
ควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรบริหำร 
ในกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้โดยจะพจิำรณำคดัเลอืกจำกกรรมกำรหรือ

ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทท่ีสำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัทและ
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 โกลิง้ค์ 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 
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บริษัท นำยปรินทร์  นำยพนิิจสรณ์   

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ 
บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั กรรมกำร - 
บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ไซน์ เวิร์ค มเีดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 

2)  กลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย 
บริษัทก ำหนดให้บคุคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทเข้ำไปดแูลให้บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เป็นไป

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

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) และเพื่อควำม

โปร่งใสและปอ้งกนักำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน บริษัท 
ได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

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 และของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
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 ที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมีผลต่อกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ จะต้องระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน หรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัท จนกวำ่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมกำร
และผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำงดกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัลว่งหน้ำก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชน 
และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
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4.  ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมลูภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่นตน โดยเร่ิมตัง้แต่กำรตกั เตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ๆ 
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10.     ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 
10.1 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  

แพลน บี ยดึมัน่นโยบำยด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นองค์กรนวตักรรมที่ด ำเนินธุรกิจด้วยวิธีกำรท 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 ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้องอย่ำงถกูต้องตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้น  พนกังำน ชุมชนและสงัคม คู่ค้ำ ลกูค้ำ
และประชำชน คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้หนว่ยงำนภำครัฐ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย  

บริษัทมีกำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เพื่อป้องกันกำรใช้ 
software ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ และกำรเคำรพในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนนุกำรด ำเนินกำรที่มี
ลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำและงำนอนัมีลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน ซึง่แสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมเป็นธรรม เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมไปถึงกำรต่อต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ 
และสง่เสริมควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) ด้วยกำรสนบัสนนุคู่ค้ำที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนำให้ผู้ ส่งมอบสินค้ำมีควำมยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้กระบวนกำรจัดหำมีควำมชัดเจน โปร่งใส และมี
จรรยำบรรณ  

ทัง้นี ้แนวทำงกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ยังครอบคลุมถึงกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคลำกร มีกำรพฒันำ
ควำมรู้และทักษะของบุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดโอกำสให้ผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมได้มีโอกำสเข้ำมำร่วมท ำงำนกับบริษัท รวมถึงกำรสื่อสำรกับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่ำงโปร่งใส ทนัเวลำ โดยกำร
เปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่ำงโปร่งใส ทนัเวลำ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ ถื อหุ้น ผ่ำนช่องทำงที่
เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยและมีควำมเทำ่เทียมกนั   

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่สร้ำงสรรค์ พฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่องให้กบัลกูค้ำ โดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั โดยยึดมัน่ตำมมำตรฐำนของสื่อ
โฆษณำของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำมปลอดภยั ไม่ว่ำจะเป็นขัน้ตอนกำรติดตัง้สื่อหรือกำรรับชมสื่อ โดยมีกำรศึกษำ 
ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสือ่ที่อำจเกิดขึน้กบัผู้บริโภคอย่ำงสม ่ำเสมอ  มีกำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของสื่อโฆษณำที่
ติดตัง้เพื่อมิให้เกิดอันตรำยต่อประชำชนในบริเวณที่มีสื่อติดตัง้อยู่ เป็นต้น และมีวิศวกรรับรองโครงสร้ำงกำรติดตัง้สื่อที่ได้
มำตรฐำนตำมหลกัวิศวกรรม  ทัง้นีต้ัง้แต่เร่ิมด ำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีอบุตัิเหตุที่เกิดจำกสื่อโฆษณำของบริษัท รวมถึงกำร
เตรียมแผนและซกัซ้อมรับมือตอ่เหตกุำรณ์ฉกุเฉินท่ีอำจเกิดขึน้  
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 ผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัทมีคณุภำพสงูและเป็นสื่อโฆษณำที่มีมำตรฐำนตรงตำมหรือเหนือกว่ำควำมคำดหมำย
ของผู้บริโภค ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงได้ และบริษัทได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
ถกูต้อง ชดัเจน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ ไมเ่กินควำมเป็นจริง ทัง้นีย้งัมีนโยบำยในกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำไมน่ ำไปใช้เพื่อ
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
ทรัพยำกรธรรมชำติสิง่แวดล้อม และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องโดยพนกังำนทกุคนมีหน้ำที่โดยตรงในกำรดแูลไม่ให้ทรัพย์สิน
ใดๆ ของบริษัทท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน เสือ่มคำ่ สญูหำย หรือสญูเสยีไปโดยเปลำ่ประโยชน์ รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกรอื่นๆ 
ของบริษัท สว่นรวมและประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จดัท ำเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรซึ่งเน้นกำรใช้พลงังำนตำม
ควำมจ ำเป็นลดกำรสญูเปลำ่ของทรัพยำกร  

 กำรพัฒนำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
 บริษัทให้กำรสนบัสนุนกำรสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในกำรพัฒนำ
นวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงมลูค่ำและคณุค่ำต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบักำรเจริญเติบโตของธุรกิจ
อยำ่งยัง่ยืน ด้วยกำรลดกำรใช้วสัด ุวตัถดุิบ ในกระบวนกำรผลิต  รวมไปถึงกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่
ผำ่นมำมีด ำเนินกำรน ำวสัดเุหลอืใช้ อำทิ แผน่ปำ้ยไวนิลโฆษณำที่ถกูรือ้ถอนแล้ว ไปมอบให้แก่หนว่ยงำนรำชกำร หรือองค์กรกำร
กศุลเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์หรือน ำไปผลติเป็นสนิค้ำเพื่อออกจ ำหนำ่ยสร้ำงรำยได้ให้กบัผู้ ด้อยโอกำสในสงัคม ทัง้นีไ้ด้มีกำรสือ่สำร
และเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีรับทรำบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
  ด้ำนสังคม 

 กำรเคำรพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพกฎหมำยและกำรไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก ำหนดนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ
วำ่ด้วยเร่ืองกำรไมล่ะเมดิสทิธิมนษุยชน ซึง่แสดงให้เห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเสมอภำคควำมเทำ่เทียมกนัในแง่ของศกัดิ์และ
สทิธ์ิ โดยมีนโยบำยไมเ่ลอืกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ หรือสมรรถภำพทำงร่ำงกำย โดยเห็นได้จำกกำรให้โอกำสท่ี
เท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำนของบริษัท  นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดให้มีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกคู้ค่ำ กำรคดักรองคู่ค้ำอย่ำงเป็น
ระบบและสำมำรถตรวจสอบได้โดยปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมษุยชนสำกล 
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ด้ำนกำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัในควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคนและมีควำมเช่ือมัน่วำ่ “พนกังำน” คือทรัพยำกรที่ส ำคญัที่สดุสำมำรถ

น ำองค์กรไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืนได้และเป็นก ำลงัขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วำมส ำเร็จมำโดยตลอด โดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัใน
กำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด อำทิเช่น  

- กำรสนบัสนนุสง่เสริมให้พนกังำนมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินในระยะยำว ด้วยกำรให้ควำมรู้ในกำรลงทนุทำง
กำรเงิน กำรบริหำรภำษี กำรเก็บออมของพนกังำนเพื่ออนำคต โดยเฉพำะกำรลงทนุที่ได้รับผลประโยชน์ทำง
ภำษี เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงและอิสรภำพทำงกำรเงินในวยัเกษียณ 

- บริษัทยงัมีนโยบำยสง่เสริมกำรเรียนรู้ระดบัองค์กรและกำรพฒันำบคุลำกร  โดยกำรให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำงำนบริหำรทรัพยำกรบคุคลทัง้ระบบให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่กำรสรรหำบคุคล พฒันำ
พนกังำน ก ำหนดผลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรม จดัให้มีสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อยกระดบักำรท ำงำนของ
พนกังำนอยำ่งมืออำชีพ พฒันำระบบกำรท ำงำนและสร้ำงนวตักรรมในองค์กร  สนบัสนนุให้พนกังำนมีโอกำส
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตลอดจนเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีสว่นร่วม สร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดีให้กบั
พนกังำน เพื่อควำมสขุทัง้กำยและใจของพนกังำน อนัจะน ำไปสูผ่ลกำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด อีกทัง้ยังส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์กับสงัคมทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมอีกด้วย 

 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 

บริษัทสง่เสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อ ประโยชน์ในกำรพฒันำคณุภำพชีวิตช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ และควำม
เข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคมไทย ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือของบริษัท คู่ค้ำของบริษัท ดงัเช่นกำรพฒันำระบบรำยงำนสภำพ
จรำจรอจัฉริยะบนทำงพิเศษซึง่ ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขบัขี่ยำนยนต์อยำ่งตอ่เนื่อง  

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทจุริตคอร์รัปชั่น ยึดมัน่
คณุธรรม จริยธรรม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย โดย
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่ำด้วยกำรเรียก รับ จ่ำยสินบน และได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ประพฤติปฏิบตัิที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือบคุคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้ำของบริษัทด ำเนินธุรกิจที่ถกูต้องตำมกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส 
โดยมีเปำ้หมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้ำอยำ่งยัง่ยืน 

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม  
ระบบงำนส ำคัญต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรจัดท ำสญัญำ ระบบกำรจัดท ำ และควบคุม
งบประมำณ ระบบกำรบนัทกึบญัชีและกำรช ำระเงิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทำงในกำรแก้ไขที่เหมำะสม นอกจำกนีไ้ด้มีกำรก ำกบัดูแลให้พนกังำนปฏิบตัิตำมนโยบำย
และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้ง
เบำะแสอนัควรสงสยัเก่ียวกบักำรกระท ำทจุริตไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้ทำงไปรษณีย์และ  E-mail 
ทีa่uditcommittee@planbmedia.co.th โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ บริษัทฯ (http://www.planbmedia.co.th) แบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูประจ ำปี (แบบ56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
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โดยมีนโยบำยในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มีมำตรกำรใน
กำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษ ตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

โดยในปี 2561 ไมพ่บกำรรำยงำนหรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทและ/ หรือบริษัท
ยอ่ย รวมถึงได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้ำที่ และพร้อม
จะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบตัิในกำรด 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 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 
ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ในด้ำนตำ่งๆ 5 ด้ำน ตำมแนวทำงของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภำพแวดล้อมในกำรควบคุม (Control 
Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ  
ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมตำมสภำพแวดล้อมกำรควบคมุที่เป็นอยู่  โดยบริษัทได้จดัให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำม
ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยให้ สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
น ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำง
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 ำหนดเปำ้หมำยของธุรกิจที่ชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและมีกำรติดตำมผลโดย
คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุไตรมำส      

- กำรก ำหนดเป้ำหมำยจะมีกรอบนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และให้ฝ่ำยปฏิบตัิกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยด้วย โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งท ำใ ห้มั่นใจว่ำ
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 ได้มีควำมมุง่มัน่ในกำรท่ีจะเป็นบริษัทธรรมมำภิบำลโดยกำรประกำศเจตจ ำนงไว้ในเอกสำรเผยแพร่
ของบริษัท ไว้อยำ่งชดัเจน ซึง่ในท่ีนีร้วมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำและมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ด้วย เป็นเหตผุลหลกัที่ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของบริษัท กบัคู่ค้ำมีควำมแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชน์ต่อกนัใน
ระยะยำว   กำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรกบัคูค้่ำและมีบริกำรขำ่วสำรควำมรู้เพื่อประโยชน์กบัคูค้่ำ รวมถึงได้
เสนอเง่ือนไขกำรให้บริกำรท่ีเป็นธรรม  อีกทัง้บริษัท มีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำมำตรฐำนไว้อยำ่งชดัเจน 

2. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บริษัท ได้ตระหนกัถึงควำมเสีย่งที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่

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

- คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบด้วยตวัแทนของแผนกต่ำงๆ  เป็นผู้ รวบรวม
ประเด็นควำมเสี่ยงของทุกๆภำคส่วน เพื่อน ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่ง
สำมำรถเชื่อได้วำ่คณะท ำงำนที่มีหลำยภำคสว่นจะมีมมุมองที่ครอบคลมุและสำมำรถบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงที่เกิดขึน้ในทุกๆ 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
ต่ำงๆ ในกำรอนุมตัิวงเงินของผู้บริหำรทุกๆ ระดับเอำไว้อย่ำงชัดเจน และตำรำงอ ำนำจอนุมัตินีจ้ะถูกน ำไปพิจำรณำในกำร
ประชมุบอร์ดของบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ในกำรเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง รำยละเอียดตำ่งๆ   

 

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

 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีมำตรกำรที่จะติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องเพื่อลด
ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจและรักษำช่ือเสยีงของบริษัท โดยก ำหนดให้นกักฎหมำยของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำเง่ือนไขในกำร
ท ำสญัญำผกูพนัและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีกำรรำยงำนควำมเสีย่งในด้ำนกำรท ำธุรกิจให้ผู้บริหำรทรำบทกุครัง้ 

   



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 104 

 

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 
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

11.2 ควำมเห็นแตกต่ำง/กำรตัง้ข้อสังเกต โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนตำ่ง ๆ 5 ด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมในกำรควบคมุ กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคมุ 
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร และกำรติดตำมผล  สรุปควำมเห็นได้วำ่ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบั
กำรด ำเนินธุรกิจ ไมม่ีข้อบกพร่องกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั  
 นอกจำกนี ้ผู้สอบบญัชีมีควำมเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองของกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม ไม่มี
ข้อสงัเกตที่เป็นสำระส ำคญัในเร่ืองของควำมบกพร่องกำรควบคุมภำยใน สำมำรถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย
จำกกำรท่ีผู้บริหำร 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 โดยกำรสอบทำนดงักลำ่วอ้ำงอิงกบักรอบ COSO ซึ่งได้ข้อสรุปจำกกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในโดยรวม วำ่มีกำรควบคมุด้ำนกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี เหมำะสม โดยผลกำรตรวจสอบและประเด็น
ที่ส ำคญัที่ตรวจพบ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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กำรควบคมุทัว่ไประบบสำรสนเทศ 

บริษัทได้รับกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับกำรควบคมุระบบสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ใน
ด้ำนกำรเสริมสร้ำง และปรับปรุงระบบกำรควบคมุให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ตลอดจนสำมำรถรองรับกำรท ำงำนใน
องค์กรได้อยำ่งเป็นปัจจบุนั โดยสำมำรถสรุปได้ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัทมีกำรจัดท ำระเบียบและแนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนและกำรรักษำควำม
ปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท (Corp-IT-01) มีกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะเวลำ 4 
ปี (ปี 2559-2562) โดยมีข้อเสนอแนะจำกกำรเข้ำตรวจสอบ ด้วยกำรกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบและแนวทำงปฏิบตัิในกำร
ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนและกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์พืน้ฐำนด้ำน
ควำมปลอดภยัของข้อมลูในกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน และระบบงำนที่มีควำมปลอดภยัเหมำะสมกบักำรด ำเนินกำรด้ำน
ธุรกิจ  และเผยแพร่ให้พนกังำนทกุคนรับทรำบ 

นอกจำกนี ้บริษัท มีกำรจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน Hardware ผ่ำนระบบ OCS และพบกำรจัดท ำ
ทะเบียนทรัพย์สิน Software แต่ยงัไม่ครบถ้วน และยงัขำดในสว่นของทะเบียนทรัพย์สิน Service  มีกำรป้องกนักำรเข้ำถึงห้อง 
Server และ อปุกรณ์ Network ด้วยเคร่ืองสแกนลำยนิว้มือ บริษัทมีกำรจดัท ำระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบักำรควบคมุกำรพฒันำ หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงำนคอมพิวเตอร์ แต่ยงัไม่พบเอกสำรเก่ียวกับกำรรวบรวมควำมต้องกำรของระบบ กำรทดสอบระบบ 
เอกสำรสง่มอบงำน และ คูม่ือของระบบ  

บริษัทมีกระบวนกำรในกำรสอบรำคำและเปรียบเทียบผู้ ขำยในกำรจัดซือ้อุปกรณ์ Hardware หรือ 
Software แต่ยงัไม่พบนโยบำยกำรติดตำม ทวนสอบ ผู้ ให้บริกำรภำยนอก และ กำรเปลี่ยนแปลงผู้ ให้บริกำรภำยนอก ทัง้นี ้ผู้
ตรวจสอบภำยในให้ข้อเสนอแนะวำ่ บริษัทควรมีกำรทบทวนสญัญำกำรวำ่จ้ำง พร้อมทัง้มีกำรติดตำมกำรท ำงำนของผู้ ให้บริกำร
ภำยนอกอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บริษัท ได้มีกำรจดัท ำระเบียบและแนวทำงปฏิบตัิในกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนและกำรรักษำควำม
ปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและจะด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 2 ปี 2561 

กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท มีกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมทัง้ในสว่นของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบตัิงำน แผนผงั
โครงสร้ำงองค์กรและหนว่ยงำน มีกำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนมุตัิ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ครอบคลมุทกุกระบวนกำร
ที่ส ำคญั โดยผ่ำนกำรอนุมตัิจำกกรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมีกำรประกำศใช้และสื่อสำรระเบียบ/
ข้อบงัคบับริษัทฯ ผำ่นกำรปฐมนิเทศ โดยก ำหนดให้มีกำรจดัปฐมนิเทศเป็นรำยไตรมำส 

บริษัทมีกำรจดัท ำโครงสร้ำงองค์กร (Company Structure) และโครงสร้ำงหนว่ยงำน ไว้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกกรรมกำรผู้จดักำร ทัง้โครงสร้ำงองค์กรและหน่วยงำนมีควำมสอดคล้องกัน  และมีกำรจดัท ำเอกสำร 
“ค ำบรรยำยลกัษณะงำน (Job Description)”) อยำ่งครบถ้วนทกุต ำแหนง่งำน และมีกำรแผนอตัรำก ำลงัพล (Manpower) อตัรำ
เพิ่มส ำหรับปี 2561 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกกรรมกำรผู้จดักำรอยำ่งชดัเจน 
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บริษัทฯ มีกำรจัดท ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2561 
เก่ียวกับค่ำสวสัดิกำรอื่นๆ และค่ำสมัมนำฝึกอบรมพนกังำน ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกกรรมกำร
ผู้จดักำร โดยมีกำรเปรียบเทียบคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง กบังบประมำณด้ำนทรัพยำกรบคุคลที่ก ำหนดไว้ จะถกูเปรียบเทียบเมื่อถึง
รอบกำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปีถดัไป  

บริษัทได้จัดให้มีสวสัดิกำรตำมที่กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดสวสัดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ.
2548 ก ำหนด ประกอบด้วย น ำ้สะอำดส ำหรับดื่ม ห้องน ำ้ และกล่องยำสำมัญ เป็นต้น และมีกำรก ำหนดสวัสดิกำรที่
นอกเหนือจำกฎหมำยก ำหนดไว้ใน “คูม่ือพนกังำน” ได้แก่ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เงินรำงวลั อำยกุำรท ำงำน เงินช่วยเหลือต่ำงๆ 
และประกนัภยั เป็นต้น ซึง่มีกำรสือ่สำรให้พนกังำนรับทรำบอยำ่งชดัเจน 

ในสว่นของกำรควบคมุเงินเดือน บริษัทฯ มีกำรจดัท ำรำยกำรประมวลผลกำรจ่ำยเงินเดือน ซึ่งได้มีกำร
เปรียบเทียบกบัเดือนที่ผ่ำนมำ อีกทัง้มีกำรแสดงรำยละเอียดของกำรเพิ่ม/ลด ของมลูค่ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน 
และผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชดัเจน และมีกำรวดัผลกำรท ำงำนโดยประเมินผลงำนประจ ำปี ซึ่งหวัข้อ
กำรประเมินครอบคลมุในเร่ือง กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมเป้ำหมำย (Key Performance indicator-KPIs) และกำร
ประเมินผลด้ำนสมรรถนะ (Competency) 

กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

บริษัทมีกำรจดัท ำคูม่ือบริหำรควำมเสีย่งไว้เป็นลำยลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรประกำศใช้และ
ผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งถกูต้อง และมีกำรจดัท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่งไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำง
ชดัเจนและผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุควำมเสี่ยงและระบุ
มำตรกำรอยำ่งชดัเจนและถกูต้อง เป็นไปตำมคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ก ำหนดไว้ทกุรำยกำร ทัง้นี ้จำกกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกิจกรรมกำรควบคมุพบวำ่มีควำมถกูต้องครบถ้วน 

นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำง
ชดัเจน และผ่ำนกำรลงนำมอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำงถูกต้อง และมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน โดยก ำหนดให้พนกังำนต ำแหนง่ผู้จดักำรฝ่ำยเป็นคณะท ำงำนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

บริษัทมีกำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ได้เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี เช่น 
ควำมเสีย่งจำกกำรไมส่ำมำรถตอ่สญัญำสมัปทำนหรือสญัญำเช่ำพืน้ท่ีหรือสญัญำกบัพนัธมิตร กำรก ำหนดกำรตอบสนองควำม
เสี่ยง เป็นไปตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ก ำหนดไว้ทกุรำยกำร และจำกกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรตอบสนอง
ควำมเสีย่งพบวำ่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน  

วงจรรำยจ่ำย 

บริษัทมีกำรวำงนโยบำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำน เร่ืองกำรจดัซือ้/จดัจ้ำง ไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงถกูต้องมีกำรก ำหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับระบบ
วงจรรำยจ่ำยไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ผ่ำนกำรลงนำมอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำงถูกต้อง อีกทัง้กำรปฏิบัติงำน ณ 
ปัจจบุนั เป็นไปตำมระเบียบหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีบริษัทก ำหนด โดยบริษัทได้มีกำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนมุตัแิละตวัอยำ่ง
ลำยเซ็นต์ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งครบถ้วน 
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บริษัทมีกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรลงนำม
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ยงัมีกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง และน ำเสนอให้ผู้บริหำรรับทรำบในกำรประชุม  
Management Meeting เป็นประจ ำทกุเดือน 

ส ำหรับกำรขึน้ทะเบียนผู้ขำยบริษัทมีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบียนผู้ขำยอย่ำงครบถ้วน มี 
กำรระบขุ้อมลูระหว่ำงทะเบียนผู้ขำย (Vendor List) กบัเอกสำรขึน้ทะเบียนมีควำมถกูต้องตรงกนั และมีกำรลงนำมเจ้ำหน้ำที่
จดัหำและกำรลงนำมอนมุตัใินเอกสำรเป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตันิอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรสอบทำนทะเบียนผู้ขำยในระบบ Navision 
และกำรประเมินผู้ขำยรำยเดิมตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนดไว้ และมีกำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรเข้ำถึงข้อมลูในระบบ Navision โดย
แบ่งแยก User ของพนกังำนแต่ละคน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรควบคุมโดยสำมำรถเรียกรำยงำนจำก Log เพื่อตรวจสอบกำร
เปลีย่นแปลงแก้ไขโดยผู้ที่ไมม่ีหน้ำที่ได้ 

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

บริษัทมีกำรตัง้หนีแ้ละกำรช ำระหนีอ้ยำ่งถกูต้องตำมรำยกำรท่ีได้รับสินค้ำทกุรำยกำร มีกำรตัง้หนีอ้ย่ำง
ทนักำล โดยมีกำรช ำระเงินเป็นไปตำมระยะเวลำจ่ำยช ำระหนีท้กุรำยกำร อีกทัง้มีกำรประทบัตรำกำรช ำระหนีใ้นเอกสำรครบถ้วน
ทกุรำยกำร 

กำรบริหำรเงินสดยอ่ยของบริษัท มีกำรจดัท ำหนงัสือแต่งตัง้ผู้ รักษำเงินสดย่อยไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
มี กำรจดัเก็บเงินสดยอ่ยไว้อยำ่งปลอดภยั อีกทัง้มีกำรสุม่ตรวจนบัเงินสดย่อยโดยแผนกบญัชีเป็นประจ ำทกุเดือน ทัง้นีจ้ำกกำร
ตรวจสอบเอกสำรประกอบชุดเงินสดย่อย พบว่ำมีกำรจดัเก็บใบเสร็จรับเงินในชุดเบิก – เคลียร์เงินสดย่อยอย่ำงครบถ้วนทุก
รำยกำร ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรจดัท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรบญัชีที่เก่ียวข้อง อยำ่งสม ่ำเสมอทกุเดือน พร้อมทัง้มีกำรลงนำม 
ผู้จดัท ำ และผู้ตรวจสอบ อยำ่งครบถ้วนทกุรำยกำร 

11.4 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับกำรปฏบิัติงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ พีแอนด์แอล ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท  ส ำหรับปี 2560 โดย  
พีแอนด์แอลได้มอบหมำยให้นำงสำว สุกัลยำ  มโนเลิศ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ ด ำรง
ต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2561 

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  กรรมำรตรวจสอบ 

3. นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์  กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลำบญัชีปี 2561คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประชมุรวม 8 ครัง้ กรรมกำรตรวจสอบทกุทำ่นได้เข้ำร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยได้มีกำรหำรือร่วมกบัฝ่ำยจดักำร ผู้
ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และได้สรุปรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ สรุป
สำระส ำคญัของภำรกิจในรอบปีได้ดงันี ้

รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบกำรเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้ สอบบัญชี ฝ่ำยจัดกำร และผู้ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำในประเด็นส ำคัญพร้อมให้
ค ำแนะน ำ รวมทัง้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มัน่ใจวำ่กระบวนกำรควบคมุภำยใน ในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำม
ถกูต้องเช่ือถือได้ อีกทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำต่อผู้ ใช้งบกำรเงิน สอดคล้องกบักฎหมำยและ
ประกำศต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหำรหรือฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย เพื่อซกัถำมประเด็นตำ่งๆ จำกผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ปรำกฏวำ่ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อมลูหรือข้อสงัเกตเป็นพิเศษจำกกำรตรวจสอบแตป่ระกำรใด 

รำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยยดึหลกัควำมระมดัระวงั ควำมสมเหตสุมผล และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยีของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำเป็นไปตำมพรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี 

กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เป็นที่ปรึกษำ
ภำยนอก เพื่อให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2562  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 2562 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และคุณภำพงำนของผู้ สอบบัญชี สถำนะของผู้ สอบบัญชี ข้อจ ำกัดที่มีสำระส ำคัญ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้องให้มัน่ใจวำ่ผู้สอบบญัชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงในกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งแท้จริง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั พร้อมทัง้พิจำรณำคำ่ตอบแทนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอขอนมุตัิต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2562 ตำมขัน้ตอนต่อไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกัด เป็นผู้มีควำม
เข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็นอิสระเป็นกลำง และสง่มอบงำนตรงตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 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
อยำ่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีกำรพฒันำด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง มีระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง มีกำรจดั
วำงระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
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บริษัทมีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ มีกำร
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ และบริษัทมีกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

  

  

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

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปี 2560 และปี 2561 

 
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 
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0.40 

 
 
 
 
 

บริษัท เช่ำอำคำรจำกนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น 
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส ำนักงำนของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำ 
เป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคำ่เชำ่ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก  รำยกำรดังกล่ำ วจึง มีควำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเชำ่อำคำรโดยทัว่ไป ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
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 
 
 

 
 
 
 
 

19.35 
 
 

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

3 บริษัท แพลน บี โฮลดิง้ จ ำกัด 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ  นำยปรินทร์  โลจนะโกสินท ร์ 
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 
 

 
 
 
 
 
 

1.40 
0.00 

 

 
 
 
 
 
 

4.20 
0.35 

 

บริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกบจก.แพลน  บี  โฮลดิ ง้  เพื่อใ ช้ เ ป็น 
ส ำนักงำนของบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำเป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่ำเช่ำในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก  รำยกำร
ดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล  
 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดงักลำ่วเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับ กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเช่ำอำคำรโดยทัว่ไปดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.1 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั  
รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท ที่เกิดขึน้มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำมี

ควำมสมเหตสุมผล เนื่องจำกเป็นรำยกำรกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปที่บริษัท คิดกบับคุคลภำยนอก และกำรค ำ้ประกนั
เงินกู้ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยสถำบนักำรเงินที่ให้กู้ ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรค ำ้
ประกนัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

12.2  มำตรกำรหรือขัน้ตอนในกำรอนุมตัิให้เข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกรณีที่มีรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำม
เหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้ เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติใน
อตุสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัท จะจดัให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น
ตำมแตก่รณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรำยกำรดงักลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนั
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

12.3  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต  

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

ในกรณีที่เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนำคต บริษัท ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม 
สมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิในหลกัเกณฑ์ และแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิดงักลำ่ว 

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บริษัท จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำม
เหมำะสมของรำยกำรดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ 
บริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ ให้
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 ซึ่งอตัรำค่ำ
เช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำจะอ้ำงอิงและเป็นไปตำมรำคำตลำด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญำทัง้สองฝ่ำย และ
สมเหตสุมผล เป็นธรรมตอ่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 



 
 
 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
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ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

ประจ ำปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญำตเลข
ทะเบียน 

บริษัทผู้สอบบัญช ี

 ปี 2559 นำยกฤษดำ เลศิวนำ 4958 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2560 นำยกฤษดำ เลศิวนำ 4958 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2561 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 
13.2 สรุปรำยงำนสอบบัญช ี

รำยงำนของผู้สอบบญัชีข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบกำรเงนิ สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2559 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยและ
เฉพำะของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2560 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
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13.3 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษัท ประจ ำปี 2559-2561 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559 2560 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน 

    
  

   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 343.7 9.4 441.6 10.5 440.5 7.7 

   เงินลงทนุชัว่ครำว 
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 

- 
            761.0 

- 
20.7 

138.7 
            907.7 

3.3 
21.6 

- 
           1,332.5 

- 
23.2 

   คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำตดัจำ่ยภำยใน 1 ปี 428.9 11.7 573.5 13.7 633.7 11.1 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 48.4 1.3 52.9 1.3 79 1.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583.4 43.1 2,115.7 50.4 2,489.7 43.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั 18.1 0.5 - - - - 

   เงินลงทนุในบริษัทร่วม 26.4 0.7 36.2 0.9 370.2 6.5 

   เงินลงทนุระยะยำวอื่น 17.9 0.5 - - - - 

   สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ 1,505.9 41 1,566.2 37.3 2,237.7 39.0 

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 333.9 9.1 256.1 6.1 262.4 4.6 

   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัช ี 10.3 0.3 11.1 0.3 10.5 0.2 

   คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำตดัจ่ำยมำกกว่ำ 1 ปี 136.8 3.7 107.5 2.6 96.4 1.7 

   เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ 22.2 0.6 83.7 2 73.1 1.3 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 17.5 0.5 23.8 0.6 60.2 1.0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,089.1 56.9 2,084.6 49.6 3,244.3 56.6 
รวมสินทรัพย์ 3,672.5 100.0 4,200.3 100.0 5,734.0 100.0 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559 2560 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

. 
 

. 

หนีสิ้น     
  

หนีส้ินหมนุเวียน     
  

   เงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้ 
   จำกสถำบนั  กำรเงิน 

- - - - -  

   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 335.1 9.1 411 9.8 974 17.0 
   สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
        ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

9.4 0.3 10.9 0.3 2.0 0.0 

   หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนด 
       ช ำระภำยในหนึ่งปี 

0.8 0.0 1.1 0.0 54.4 0.9 

   ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 6.3 0.2 14.8 0.4 54.4 0.9 
   รำยได้รับลว่งหน้ำ 40.1 1.1 24.7 0.6 203.4 3.5 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 73.3 2 78.6 1.9 27.7 0.5 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 465.0 12.7 541.1 12.9 1,368.8 23.9 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน       
   เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   
       -  สทุธิจำกสว่น 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

21.8 0.6 10.8 0.3 6.3 0.1 

   หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน  
        - สทุธิจำกสว่น 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

2.9 0.1 3.2 0.1 5.7 0.1 

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6.5 0.2 6.5 0.2 8.4 0.1 
   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.3 0.0 0.4 0.0 - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31.4 0.9 20.9 0.5 20.3 0.4 
รวมหนีสิ้น 496.4 13.5 562.0 13.4 1,389.1 24.2 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน        
   ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 351.6 9.6 353.0 9.6 458.8 8.0 
   สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 2,210.2 60.2 2,293.4 54.6 2,293.4 40.0 
ก ำไรสะสม        
   จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 35.4             1.0 35.4            0.8 45.9       0.8 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  496.9  13.5 861.1 20.5 1,334.5 23.2 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,176.1 86.5 3,638.3 86.6 4,344.9 75.8 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,672.5 100.0 4,200.3 100.0 5,734.0 100.0 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2559  2560 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้             
   รำยได้จำกกำรให้บริกำร 2,422.0 99.0 2,980.0 98.8 4,011.7 99.3 
   รำยได้อ่ืน 24.2 1.0 26.6 0.9 27.6 0.7 
รวมรำยได้ 2,446.2 100.0 3,006.6 100.0 4,039.3 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
   ต้นทนุกำรให้บริกำร 1,639.1 67.0 1,967.1 65.2 2,620.4 64.9 
   คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 
  

170 7.0 217.8 7.2 243.5 6.0 

   คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 213.6 8.7 261.2 8.7 279.1 6.9 
   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของ 
   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

- - - -   

ค่ำใช้จ่ำย 2,022.8 82.7 2,446.1 81.1 3,143.0 77.8 
  สว่นแบง่ขำดทนุ(ก ำไร)จำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

-  -  - - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

425.3  17.4 570.3  18.9 900.3 22.3 

   คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 0.7 0.0 2.1 0.1 1.4 0.0 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 424.6 17.4 568.2 18.8 898.9 22.3 
   คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 64.3 2.6 93.2 3.1 162.5 4.0 
ก ำไรส ำหรับปี 360.3 14.7 475.0 15.6 736.4 18.2 
   ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั - สทุธิจำกภำษีเงินได้ 

0.8 0.0 1.8 0.1 - - 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 359.5 14.7 476.1 15.6 735.72 18.2 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.10  0.13  0.18  

 
  



    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  
 

 

  
สว่นที่ 3 หน้ำ 119 

 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2559 2560 2561 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
   

ก ำไรก่อนภำษี 424.6 568.2 898.9 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

   

   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 444.5 443.8 493.7 
  โอนกลบั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1.1) 4.5 2.0 
   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 7.8 - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ - - - 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1.7 1.7 1.9 
   กำรจำ่ยโดยกำรใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 32.4 13.6 - 
   สว่นแบง่ขำดทนุ(ก ำไร)จำกบริษัทร่วม (1.9) (9.8) 4.0 
   ดอกเบีย้รับ (10.3) (5.1) (2.7) 
   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 0.6 2.1 1.4 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด ำเนินงำน 

890.7 1,027.3 1,390.7 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (82.0) (150.4) (288.7) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (354.4) (132.4) (69.0) 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (44.0) (38.5) (14.6) 
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 38.3 60.0 120.1 
   รำยได้รับลว่งหน้ำ 29.6 (15.4) 114.8 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (5.5) 5.3 63.9 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.3 0.0 (0.4) 
เงนิสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 472.9 756.0 1,316.9 
   จำ่ยดอกเบีย้ (1.3) (2.0) (1.7) 
   จำ่ยภำษีเงินได้ (113.8) (102.6) (140.2) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 357.8 666.9 1,175.0 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2559 2560 2561 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
   

   เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผกูพนัลดลง(เพ่ิมขึน้)  (7.5) (18.1) - 
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัลดลง(เพ่ิมขึน้) (1.5) 0.1 0.3 
   เงินสดจำ่ยสทุธิเพ่ือลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม (80.2) - (3.0) 
   เงินลงทนุระยะยำวอื่นเพ่ิมขึน้ - - - 
   เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ - 0.4 1.4 
   เงินสดจำ่ยซือ้อปุกรณ์ (585.9) (416.4) (696.4) 
   เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (33.4) (8.3) (86.3) 
   เงินสดรับจำกดอกเบีย้ 11.4 4.2 2.8 
  เงินลงทนุชัว่ครำวดลง(เพ่ิมขึน้) 458.4 (138.7) (138.7) 
  เงินลงทนุระยะยำวเพิ่มขึน้ (7.9) 10 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (246.5) (515.2) (996.7) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
   เงินสดรับจำกเงินเบิกเกินบญัชแีละกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั 
   กำรเงิน  

(2.5) - - 

   จำ่ยเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรที่ 
   เก่ียวข้องกนั 

- - - 

   เงินสดรับจำกกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงิน 

23.2 - - 

   ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (12.7) (9.5) (13.4) 
   เงินสดจำ่ยช ำระตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (3.0) (1.6) (1.0) 
   เงินรับคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 39.4 84.5 - 
   เงินรับคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจำกผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 5.0 11.0 13.6 
   เงินปันผลจำ่ย (245.5) (122.6) (158.8) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (196.2) (38.1) (178.7) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (84.9) 97.9 (1.1) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นปี 428.6 343.7 441.6 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 343.7 441.6 440.5 
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13.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2559 2560 2561 

ก ำไรขัน้ต้น  (ร้อยละ) 32.33 34.6 35.1 
EBITDA  (ร้อยละ) 35.5 33.7 34.5 
EBIT (ร้อยละ) 17.3 19.0 22.3 
ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 14.4 15.3 15.9 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) 11.5 13.5 16.1 

 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  2559 2560 2561 

สภำพคลอ่ง (เทำ่) 3.4 3.9 1.8 
สภำพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทำ่) 2.8 2.5 1.3 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 107 102 102 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 69 69 63 

 
อตัรำสว่นแสดงประสิทธิ ภำพในกำรด ำเนินงำน 2559 2560 2561 

ผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 10.0 11.7 12.9 
กำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 0.7 0.8 0.8 

 
อตัรำสว่นวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 2559 2560 2561 

หนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.14 0.15 0.32 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

 
 14.1 บทสรุปผลประกอบกำรประจ ำปี 2561 

 รำยได้รวมของบริษัทเทำ่กบั 4,039.3 ล้ำนบำท เติบโต +34.3% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 EBITDA เทำ่กบั  1,394ล้ำนบำท เติบโต 37.5% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 ก ำไรสทุธิ เทำ่กบั 642.8 ล้ำนบำท เติบโต 39.6% จำกปีก่อนหน้ำ  

หน่วย: ล้ำนบำท FY2559 FY 2560 
 

FY 2561 
 

เปลี่ยนแปลง 
(2560/2561)   

รำยได้รวม 2,446.2 3,006.6 4,039.3 34.3% 
EBITDA 867.9 1,014.1 1,394.0 37.5% 
ก ำไรสทุธิ 351.6 460.5 642.8 39.6% 

 
14.2  พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทในปี 2561 

บริษัทเดินหน้ำพฒันำธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัทัง้ในประเทศและในภมูิภำคเพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรให้บริกำร
และรองรับกำรขยำยตวัของควำมต้องกำรสือ่โฆษณำส ำหรับภมูิภำคในอนำคตอยำ่งตอ่เนื่องโดยมรีำยละเอียดของพฒันำกำรท่ี
ส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

มกรำคม 2561 กำรลงทุนในบริษัท ดบับลิว.พี.เอส มีเดีย จ ำกัด เพื่อขยำยสื่อโฆษณำในสนำมบิน ด้วยสื่อ Air 
Traveller Supreme จอภำพดิจิตอลพร้อมจุดให้บริกำรชำร์ตไฟส ำหรับอปุกรณ์เคลื่อนที่จ ำนวน 
150 จดุทัว่สนำมบินสวุรรณภมูิ  

มีนำคม 2561 น ำเสนอแพคเกจ Twin tube จอดิจิตอลดีไซน์โดดเดน่และแปลกใหมด้่วยรูปแบบจอคู ่บริเวณถนน
พระรำม 4    

เมษำยน 2561 ขยำยเครือขำ่ยสือ่โฆษณำภำพน่ิงประเภท Street Furniture ด้วยปำ้ยโฆษณำภำพน่ิงจ ำนวน 150 
จดุในเมืองพทัยำ 

พฤษภำคม 2561 เพิ่มควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจด้วยกำรตลำดแบบมีสว่มร่วม(Engagement Marketing) โดยกำร
ลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั  เพื่อน ำ Content ทำงด้ำนดนตรีมำช่วยสร้ำงควำม
ผกูพนัระหวำ่งผู้บริโภคกบัแบรนด์สนิค้ำและบริกำร 

มิถนุำยน 2561 เปิดตวัโครงกำร The panoramix@CentralWorld ด้วยจอ Interactive DOOH   ที่มีขนำดใหญ่
ที่สดุในโลกด้วยเงินทนุกวำ่ 400 ล้ำนบำท 

กนัยำยน 2561 น ำเสนอแพ็คเกจ Geofence  ซึ่งเป็นกำรน ำจุดเด่นของสื่อออนไลน์มำผสมผสำนกบัสื่อโฆษณำ
นอกที่อยูอ่ำศยัเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพของสือ่โฆษณำ 

กนัยำยน 2561 เปิดตัวกำรแข่งขัน E-League Pro ซึ่งเป็นลีกกำรแข่งขนักีฬำอีสปอร์ตระดับอำชีพอย่ำงเป็น
ทำงกำรครัง้แรกในประเทศไทย โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสมำคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย 

พฤศจิกำยน 2561  น ำเสนอแพคเกจ Iconsiam จอดิจิตอลครอบคลมุห้ำงIconsiam กวำ่ 256 จอ 
ธนัวำคม 2561      กำรลงทนุในบริษัทบริษัท ไซน์เวิร์ค มีเดียจำ กดจ ำกดั เพื่อขยำยสือ่โฆษณำที่อยูอ่ำศยัในสนำมบิน

สวุรรณภมูิ 
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ธนัวำคม 2561 กำรลงทนุในบริษัท ดิจิตอล แฟคตอร่ี จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทออนไลน์ 
ธนัวำคม 2561 กำรลงทนุในบริษัทแอทมอส สปอร์ต แลบ็ จ ำกดั และบริษัท แอทมอส แอพพำเรล จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้

น ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเสือ้ผ้ำ และรองเท้ำจำกแบรนด์ชัน้น ำของโลก เพื่อเป็นกำรต่อยอด
ธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วม (Engagement marketing) 

 
14.3       สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1) รำยได้กำรให้บริกำร 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2561 เทำ่กบั 4,011.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 34.6% จำกปีก่อนหน้ำ โดยเป็น

ผลจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติสือ่โฆษณำอยำ่งตอ่เนื่องในปีที่ผำ่นมำ โดยเฉพำะในสือ่โฆษณำประเภทดิจิตอล และสือ่
โฆษณำในสนำมบิน อีกทัง้กำรเพิ่มคอนเท้นท์ด้ำนกำรตลำดแบบมีสว่นร่วม ซึง่ประกอบไปด้วย คอนเท้นทด้ำนกีฬำ คอนเท้นท์
ด้ำนดนตรี และ อีสปอร์ต โดยสรุปรำยละเอียดของรำยได้แยกตำมประเภทสือ่ได้ดงันี ้ 

  
 
 
 
 
 
 
 

รำยได้ของบริษัทแยกตำมประเภทปี 2560 และ ปี 2561 (ล้ำนบำท) 
รำยได้ของสื่อดิจิตอล และสื่อในสนำมบินของบริษัทเติบโตในอตัรำท่ีสงูจำกปีก่อนหน้ำ ซึง่เป็นผลจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสื่ออยำ่งต่อเน่ืองในปีท่ี

ผ่ำนมำ ด้ำนรำยได้จำกกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมท่ีเติบโตสงูเป็นผลจำกกำรรับรู้รำยได้จำกคอนเท้นท์ทำงด้ำนดนตรี และอีสปอร์ต ท่ีเพิ่งรับรู้รำยได้ในปีนีเ้ป็นปี
แรก  ในขณะท่ีสื่อโฆษณำประเภทอ่ืนๆ มีรำยได้ท่ีเติบโตขึน้จำกอตัรำกำรใช้สื่อโฆษณำท่ีสงูขึน้ 
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จำกกำรมุ่งขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำในปัจจุบนัพร้อมทัง้พฒันำสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้แตใ่นช่วงปี 2558 สง่ผลให้ก ำลงักำรผลติสือ่ (Media Capacity) ปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 4,569 ล้ำนบำท 

 
ก ำลงักำรผลิตสื่อ (Media Capacity) ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 (ล้ำนบำท) 

บริษัทมีกำรลงทนุเพื่อพฒันำสื่อใหมอ่ยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ในอนำคต โดยมีก ำลงักำรผลิตสื่อในปี 2561  

2) ต้นทนุ  
 คำ่ใช้จ่ำยรวมของบริษัทปี 2561 เทำ่กบั 3,143.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 28.5% จำกปีก่อนหน้ำสำเหตหุลกัมำจำก
ต้นทุนกำรให้บริกำรซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรในปีที่ผ่ำนมำ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)  ต้นทุนกำรให้บริกำร ส ำหรับปี 2561 เท่ำกับ 2,620.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 33.2% จำกปีก่อนหน้ำ มี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรและก ำลงักำรผลิตสื่ออย่ำงต่อเนื่องในปีที่ผ่ำนมำ เป็น
สำเหตหุลกัให้ต้นผนัแปรต่ำงๆ จึงเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจ อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำซ่อม
บ ำรุง อีกสำเหตหุลกัของต้นทนุกำรให้บริกำรที่สงูขึน้มำจำกค่ำใช้จ่ำย Revenue Sharing ที่จ่ำยให้
คู่สญัญำที่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตัวของยอดขำย  นอกจำกนีย้งัเป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยของธุรกิจ
สปอร์ตมำร์ตเก็ตติง้ที่เร่ิมด ำเนินธุรกิจในปีที่ผำ่นมำ   

2.2)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับปี 2561 เท่ำกบั 522.6 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 9.1% จำกปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกัมำจำกคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทย่อยที่ควบรวมเข้ำ
มำในปีที่ผ่ำนมำและค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนที่เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนพนักงำน ทัง้นี ้สดัส่วนของ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยฯ ตอ่รำยได้รวมในปี 2561 คิดเป็น 12.9%  เพิ่มขึน้เลก็น้อยจำก 15.9% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมสดัสว่นนีม้ี แนวโน้มที่จะลดต ่ำลงในอนำคตอนัเนื่องมำจำก
กำรประหยดัตอ่ขนำดและกำรปรับลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนท่ีซ ำ้ซ้อน 

3) ก ำไร 
ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิ เทำ่กบั 642.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 39.6% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ ซึ่งมีสำเหตมุำ

จำกกำรพฒันำสื่อโฆษณำใหม่ๆเพิ่มเติม และควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้จำกสื่อโฆษณำที่เพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่อตัรำก ำไร
สทุธิของบริษัทเทำ่กบั 15.9 % เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่เทำ่กบั 15.3% ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำกำรใช้สือ่โฆษณำ (Utilization rate) ที่
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สงูขึน้เป็น 76 % จำก 68 % เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ นอกจำกนีย้งัเป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ของธุรกิจกสนตลำดแบบมีสว่น
ร่วมที่เร่ิมมีกำรรับรู้รำยได้ในปีนี ้

4) ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท   
ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,734.0 ล้ำนบำท เติบโตขึน้จำกสิน้ปีก่อนหน้ำคิดเป็น 36.5 % จำก

สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยธุรกิจของบริษัท  
หนีส้ิน้ของบริษัท เท่ำกบั 1,389.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 147.2 % จำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่เพิ่มขึน้

ตำมกำรขยำยธุรกิจและกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย 
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 4,344.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนหน้ำ 19.4 % ซึ่งเป็นผลมำจำกก ำไร

สะสมที่เพิ่มขึน้ 
5) สภำพคลอ่งและกระแสเงินสด 

 

 
 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด 440.5 ล้ำนบำทลดลง 1.1ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี
ก่อนหน้ำ โดยในระหวำ่งงวดมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนสทุธิเทำ่กบั 1,175.0 ล้ำนบำท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
กำรลงทนุสทุธิเทำ่กบั 996.7 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรจดัหำเงินสทุธิเทำ่กบั 178.7 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้งินสด 
ณ สิน้งวดบญัชีของบริษัทมีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรลงทนุขยำยงำนและโครงกำรตำ่งๆในอนำคต 
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14.4  แนวโน้มและพัฒนำกำรของบริษัทในปี 2561 
กำรเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในอตัรำที่สงูในปี 2561 ที่ระดบั 4.1%1   สง่ผลให้ผู้ผลติสนิค้ำ

และบริกำรมีควำมต้องกำรใช้สือ่โฆษณำที่สงูขึน้เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแขง่ขนัและเพิ่มยอดขำยในช่วงทีเ่ศรษฐกิจมีกำรเติบโตที่
สงู ซึง่บริษัทคำดกำรณ์วำ่ควำมต้องกำรดงักลำ่วจะยงัคงสงูตอ่เนื่องไปยงัปี 2562 ซึง่ยงัมีปัจจยัหนนุจำกกำรเลอืกตัง้ทีจ่ะถกูจดั
ขึน้ในชว่งไตรมำสที่ 1 ของปี นอกจำกนี ้จำกกำรประมำณกำรของธนำคำรแหง่ประเทศไทย ประเมินวำ่เศรษฐกิจไทยในปี 2562 
จะเติบโตในอตัรำ 4.2% ปัจจยับวกเหลำ่นีจ้ึงจะสง่ผลให้อตุสำหกรรมสือ่โฆษณำจะสำมำรถเติบโตได้อยำ่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ด้วย
สือ่โฆษณำที่มีควำมหลำกหลำย และครอบคลมุมำกที่สดุ ประกอบกบัธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วม (Engagement 
Marketing) จะสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของนกักำรตลำดได้เป็นอยำ่งดี และจะช่วยให้แพลนบียงัคงสำมำรถเติบโตได้
ในอตัรำที่สงูกวำ่อตุสำหกรรมด้วยปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 กำรเพิม่ควำมหลำยหลำก และขยำยพืน้ท่ีสือ่นอกที่อยูอ่ำศยัให้ครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ ตำมแผนกำรขยำยเครือขำ่ยสือ่

ตำ่งๆ ดงันี ้

o สือ่โฆษณำดิจิตอล บริษัทยงัคงมีแผนในกำรขยำยเครือขำ่ยสือ่โฆษณำดิจิตอลในท ำเลยทุธศำสตร์
ที่ส ำคัญของพืน้ที่กรุงเทพเพิ่มเติมอีกมำกกว่ำ 100 จอภำพ และยังมีแผนกำรขยำยควำม
ครอบคลมุของสื่อโฆษณำดิจิตอลทัว่ประเทศ Plan B TV Nationwide ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ
เพื่อรองรับกำรเติบโตของหวัเมืองในตำ่งจงัหวดั  

o สือ่โฆษณำระบบขนสง่มวลชน ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท และบีเอ็มเอ็นซึ่งเป็นผู้ ได้รับสิทธิ
เชิงพำณิชย์ต่ำงๆของรถไฟฟ้ำ MRT สำยสีน ำ้เงิน เป็นโอกำสในกำรพฒันำธุรกิจร่วมกนัจำกสิทธ์ิ
ในกำรบริหำรเชิงพำณิชย์ที่ได้รับบนโครงกำรต่ำงๆ ของบีอีเอ็ม อำทิ สิทธิในกำรบริหำรพืน้ที่เชิง
พำณิชย์ภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ซึ่งประกอบด้วย 3 สิทธิ ได้แก่ 1)กำรบริหำรสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ 2)กำรพฒันำพืน้ที่เชิงพำณิชย์ 3)กำรให้บริกำรระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งสิทธิ
เชิงพำณิชย์ทัง้ 3 สทิธ์ิดงักลำ่วจะเพ่ิมมลูคำ่ทำงธุรกิจขึน้ในอนำคตอนัใกล้ จำกกำรขยำยเครือขำ่ย
ของรถไฟฟำ้ MRT สำยสีน ำ้เงินที่เพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 19 ขบวนเป็น 54 ขบวน เพื่อเช่ือมต่อสถำนี
เพิ่มขึน้จำก 18 สถำนีเป็น 38 สถำนี และมีระยะทำงเพิ่มขึน้จำก 20 กม. เป็น 47 กม.ครบตำม
แผนท่ีวำงไว้ภำยในปี 2563  

o สื่อโฆษณำออนไลน์ กำรพฒันำแพ็คเกจ Geofence ด้วยกำรน ำสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่
บริษัทมีอยู่ มำขำยร่วมกับสื่อโฆษณำออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรให้แบรนด์
สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกกว่ำเดิมทัง้ในเชิงกว้ำงและในเชิงลกึ โดยสื่อ Geofence จะช่วย
ขยำยฐำนกำรมองเห็นของผู้บริโภค เพิ่มควำมถ่ีในกำรมองเห็น และระบุกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง
เฉพำะเจำะจงได้ (เช่น ระบเุพศ, อำย,ุ ควำมสนใจ) เป็นกำรน ำจุดเด่นของสื่อทัง้ 2 ประเภทมำ
รวมกัน ตอกย ำ้ข้อควำมที่แบรนด์ต้องกำรสื่อสำร และสำมำรถวัดผลได้ชัดเจน ถือเป็นกำรลด
จดุออ่นของสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัในอีกทำงหนึง่ ทัง้นีส้ือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัที่ถกูคดัเลือก
มำพฒันำแพ็คเกจนี ้ก็เป็นสื่อที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยที่กลุ่มคนจ ำนวนมำก 
(Mass Market) แต่เป็นสื่อที่เจำะกลุม่เฉพำะ (Target Market) ไม่ว่ำจะเป็นกลุม่คนที่ท ำงำนใน
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เมือง กลุม่นกัเรียน/นกัศกึษำ กลุม่นกัทอ่งเที่ยว หรือกลุม่ผู้ซือ้ของ ด้วยกลุม่เป้ำหมำยที่แคบลงแต่
ชดัเจนขึน้ ท ำให้แพ็คเกจนีน้อกจำกจะสร้ำงควำมแตกต่ำงในเชิงผลิตภณัฑ์สื่อแล้ว ยงัสร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงด้ำนรำคำ ให้จบัต้องได้มำกขึน้แม้กบักระทัง่ผู้ ค้ำรำยยอ่ยอีกด้วย 

o สือ่โฆษณำในสนำมบิน นอกเหนือจำกที่บริษัทได้ให้บริกำรสือ่โฆษณำใน สนำมบินของ AOT และ
สนำมบินของกรมทำ่อำกำศยำน รวมกวำ่ 31 แหง่แล้วในปัจจุบนั บริษัทยงัคงมีแผนกำรเพิ่มพืน้ที่
สือ่โฆษณำในสนำมบินตอ่ไป เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุม่เปำ้หมำยนกัเดินทำงทัง้นกั
ธุรกิจและนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยและชำวตำ่งชำติที่มีกำลงัซือ้สงูกวำ่ 139 ล้ำนคนตอ่ปี  

 กำรพฒันำธุรกิจ Engagement Marketing อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร สร้ำงควำมผูกพนั
ระหว่ำงแบรนด์กบัผู้บริโภค และช่วยเพิ่มควำมภกัดีในแบรนด์ ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่นกักำรตลำดต้องกำร โดยปัจจุบนั
บริษัทมีคอนเทนท์ที่มีคณุภำพ 3 ประเภทคือ กีฬำ ดนตรี และอีสปอร์ต ในอนำคตจะมีกำรเพิ่มคอนเทนท์ประเภทอื่นๆ
เพื่อให้ครอบคลมุควำมสนใจของผู้บริโภคในทกุๆกลุม่ได้ นอกจำกนัน้กำรท่ีบริษัทเป็นผู้บริหำรและจดักำรคอนเทนท์ที่
มีคณุภำพนัน้ จะช่วยให้บริษัทสำมำรถตอ่ยอดไปสูธุ่รกิจสื่อโฆษณำในช่องทำงอื่นๆได้ โดยไม่จ ำกดัเพียงแต่ธุรกิจสื่อ
โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัเทำ่นัน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบันีแ้ล้วด้วยควำมระมดัระวงั  บริษัทขอรับรองว่ำ 
ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้
บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้นำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวินิจ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของนำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวินิจ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่ว
ข้ำงต้น 

 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

นำยปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

 

ดร. พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /กรรมกำร
ผู้จดักำร 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

  

ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

นำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ เลขำนกุำรบริษัท  

 

 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทฯ  

 
ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1  
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

36 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  
Depaul University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

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

28.40% 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-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ/1 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

33 - 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 

37 - 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-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ 
 กรรมการ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

51 - 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. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร 
 กรรมการ 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

38 - 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 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

76 - 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 
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 

 

0.03% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ
อตุสาหกรรม 

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

กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. นวนคร 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟา้ นวนคร 
บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี 
 
บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป 



เอกสารแนบ 1   

  

 

  

เอกสารแนบ 1 หน้า 133 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

64 - 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-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
1 สิงหาคม 2556 

54 - 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. ผลิตไฟฟา้นวนคร 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

Award (Fellow Member)  
รุ่น 11/ 2546 

หลกัสตูรการอบรมอ่ืนๆ 

•KPMG Executive Briefing: 

Sustainability Trends and 
Reporting with a summary of the 
issues raised, practical 
recommendations for 
improvement, and areas of focus 
ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็ม
จี ภมิูไชย สอบบญัชี :KPMG 

•PwC Forensics Seminar on 
Employee Fraud and Labour 
Law in Actions, บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

•PwC Forensics Seminar on 
Third Party Due Diligence: 
Ethical and Transparent Supply 
Chain ,  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

  

•โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อร าลกึและเชิดชู
เกียรติ ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ เกษรี ณรงค์
เดช ครัง้ที ่2 (2nd KESREE NARONGDEJ 
Forum) เร่ือง “บญัชีกบัความยัง่ยืนในกระแส
ดิจิตอล” , คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

•โครงการสมัมนา เสริมความคิด ติดปีก
วิชาชีพ กบัคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
“ประเด็นแตกตา่งทางบญัชี NPAEs กบั 
ภาษี ด้านรายได้ และแนวทางการจดัการ
ความเสี่ยงจากการทจุริต”และ เร่ือง 
“ประเด็นแตกตา่งทางบญัชี NPAEs กบั 
ภาษี ด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน และการบญัชี
เพ่ือการวางแผนและการวดัผล”,  คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

•Trends in mediation and arbitration for 
the maritime sector, สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ (Thailand Arbitration 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

Center :THAC)   

9. นางสาวพาขวญั วงศ์พลทว ี
 ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
 

45 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.04% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2554 - 2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2550 - 2554 ผู้จดัการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 

10.นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
 ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน  
 

49 - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.00% -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน     บมจ. แพลน บี มีเดีย 
2548 - 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน 
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

11.นายณฐัวฒิุ อูย่ายโสม 48 - 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-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12.นายเกษมศานต์  
 อิทธิธรรมวินิจ 
 เลขานกุารบริษัท    

38 - 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 

-ไมมี่- -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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ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นำยเอกภกัดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พลต ำรวจเอก
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พำขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

บริษัทฯ 
1.  บมจ. แพลน บี มีเดีย   

ED,CEO D D,ED,M 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. โกลิง้ค์ ออนไลน์  D  D         
6.  บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย D  D         
7.  บจ. เดอะ วนัพลสั จ ากดั D  D         
8.  บจ. เมอซี่ พลสั จ ากดั D  D         
9.  บจ. แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั D  D         
10. บจ. ทริปเปิลเพลย์ จ ากดั D  D         
11. บจ. ทนู่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั D  D         
12. บจ. แพลน บี มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี D  D         
13. บจ. แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ากดั D  D         
14. บจ. ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว 
จ ากดั 

D           

15. บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั D  D         
16. บจ. บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ากดั D  D         
17. บจ. ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ากดั D  D         
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บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นำยเอกภกัดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พลต ำรวจเอก
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พำขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

18. บจ. ดิจิตอล แฟคตอร่ี จ ากดั D  D         
บริษัทที่เก่ียวข้อง            
19. บจ. แพลน บี โฮลดิง้ D           
20. บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ D           
21. บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ D           
22. บจ. เอ.บี.เอ็ม.โกลบอล อินเวสเม้นท์ D           
23. บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์  M          
24. บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์   D         
25. บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้   D         
26. บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ   
      เทคโนโลยีส์ 

  D         

27. Property Guru Pte Ltd.    D        
28. PT Elang Mahkota Teknologi  
     TBK 

   CO        

29. Palm Capital PTE LTD    D        
30. PT Abhimata Citra  Adadi    CO        
31. Beaver & Fizz PTY LTD    D        
32. PT Surya Citra Media TBK    CO        
33. PT Animasi Kartun Indonesia            
34. PT Kreatif Media Karya            
35. PT Abadi Pelita Harapan            
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บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นำยเอกภกัดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พลต ำรวจเอก
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พำขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

36. PT Online Pertama            
37. บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล     D       
38.Lazard Asia (Hong Kong) Limited     M       
39. บจ. ผลิตไฟฟา้ นวนคร       D  M    
40. บมจ. นวนคร       D  M    
41. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ   
      อตุสาหกรรม 

     D      

42. บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี       ID, AC      
43. บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป      ID, AC      
44. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์  
      ดิสทริบิวชัน่ 

      D, CEO     

45. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล       ED     
46. บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์        D     
47. บจ. 4 พีเพิลฟดูส์       M     
48. บจ. งามศิริ       D     
49. บจ. จิตต์ธนา       D     
50. บจ. จริุศิริ       D     
51. บจ. เทรน ไทม์ เทสต์       D     
52. บจ. ไทย บนุคะ แฟชัน่       D     
53. บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซคัเซสเวนเจอร์       D     
54. บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดกัส์       D     
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บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร์ 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยเจย์  
เจฟฟรีย์  
วอชเชอร์ 

นำยเอกภกัดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พลต ำรวจเอก
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

น.ส. พำขวัญ  
วงศ์พลทว ี

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

55. บจ. นิฐาศิริ       D     
56. บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้  
     (เมียนมาร์) 

      D     

57. 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 
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ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

บริษัท นำยปรินทร์  นำยพนิิจสรณ์   

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 - 
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท  บีเอ็นเค48  ออฟฟิศ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท  ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ 
บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ากดั  กรรมการ กรรมการ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

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

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นางสาว สกุลัยา  มโนเลิศ 34 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT  (รุ่นที่  19) 

- บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2549 – 2559 
 2560 
 2561 

Internal Audit Supervisor 
Internal Audit Manager 
Assistant Vice President 

บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท  
บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
บจ. พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 

- ไมม่ี  - 
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รำยละเอียดอ่ืน ๆ 
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รำยละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี  - 
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