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ส่วนที่  1 
กำรประกอบธุรกิจ 

 
1.     นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ผูใ้หบ้รกิำรสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) 
ที่ทุม่เทกบัขอ้มลูเชิงลกึเพื่อกำรพฒันำและบริหำรจดักำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัส ำหรบัแบรนดแ์ละสินคำ้ใน
ระดับประเทศและภูมิภำคเอเชีย ใหค้  ำปรึกษำในกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดเนือ้หำและน ำเสนอสื่อโฆษณำ 
(Content Development) รวมไปถึงกำรสรำ้งเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) โดยสื่อที่ใหบ้ริกำรเนน้ควำม
หลำกหลำย ทัง้ในดำ้นรูปแบบ ขนำด สถำนที่ติดตัง้ และเทคนิคในกำรน ำเสนอ นอกจำกนีย้งัใหค้วำมส ำคญักับ
นวตักรรมเพื่อคอยพฒันำใหส้ือ่โฆษณำสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร  รวมไปถึงกำร
ผลติชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรกัษำสือ่ตลอดระยะเวลำของกำรบรหิำรจดักำรสือ่โฆษณำ 

1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์
ยกระดบักำรสือ่สำรของแบรนดใ์หม้ีประสทิธิภำพสงูสดุ เพื่อกำรเขำ้ถึงผูบ้รโิภคทั่วภมูิภำคอำเซยีน 

พนัธกิจ 
น ำเสนอช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำยและมีนวตักรรมเพือ่สรำ้งควำมรูส้กึมีสว่นรว่มและประสบกำรณ์

ที่เหนือกวำ่ ใหก้บัผูท้ี่ไดพ้บเห็นสือ่ 

คำ่นิยมองคก์ร 

ค่ำนิยมองคก์ร เป็นสิ่งที่สะทอ้นถึงควำมเช่ือในอนัที่จะน ำไปสู่กำรกระท ำร่วมกันของคนในองคก์รและ
แสดงถึงควำมเป็นตวัตน (DNA) ขององคก์รที่เป็นหลกัยดึของกำรด ำเนินธุรกิจ 

P assion 

L eadership 
A ccountability 

N onconformity 
B rilliance 

เปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้  ำในธุรกิจใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ทัง้ใน
ประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย โดยบริษัทตัง้เป้ำหมำยในกำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำใหค้รอบคลมุฐำนผูช้มหรือผูบ้ริโภค
กลุม่เปำ้หมำยอยำ่งกวำ้งขวำง เพื่อตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตทกุรูปแบบของผูบ้ริโภค โดยเฉพำะแนวโนม้ที่ผูบ้ริโภค
มกัใชชี้วิตภำยนอกที่อยู่อำศยัมำกขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเนน้กำรใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรพฒันำรูปแบบกำร
น ำเสนอสือ่โฆษณำใหม้ีลกัษณะโดดเดน่เฉพำะตวัและปรบัเปลีย่นรูปแบบใหท้นัสมยัอยู่เสมอเพื่อกำ้วใหท้นัผูบ้ริโภคและเป็น
ที่พงึพอใจของลกูคำ้ รวมถึงกำรมุ่งมั่นน ำเสนอสื่อโฆษณำที่สรำ้งสำธำรณประโยชนต์่อผูบ้ริโภคเพื่อเป็นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่ม 
(Value Added) ของสือ่โฆษณำของบรษัิทและสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัคูส่ญัญำของบรษัิท 
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นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนเพิ่มพืน้ที่สื่อโฆษณำและขยำยเครือข่ำยทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนในหวัเมืองใหญ่
เพื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษัทเขำ้สู่กลุ่มประเทศ
อำเซียน ซึง่บรษัิทมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลถุึงเป้ำหมำยดงักลำ่ว เช่น มีประสบกำรณแ์ละ
ควำมช ำนำญในฐำนะผูใ้หบ้ริกำรงำนโฆษณำที่ใชส้ื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) มำอย่ำงยำวนำน 
และประสบควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอยำ่งสงู มีตรำสนิคำ้ (Branding) ที่แข็งแกรง่เป็นท่ียอมรบัในธุรกิจสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) และมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรอืผูถื้อหุน้เชิงกลยทุธข์องบรษัิทที่แข็งแกรง่ทัง้ทำงดำ้น
กำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและฐำนะทำงกำรเงิน  

ไมเ่พียงแตก่ำรเพิ่มพืน้ที่และขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำแต่บริษัทยงัคงมองหำคอนเทน้ทค์ณุภำพที่จะสำมำรถเขำ้มำ
เติบเต็มและคอยช่วยสนนับสนนุธุรกิจสื่อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัแก่บริษัทไดเ้ป็นอย่ำงดี กำรพฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่น
รว่มหรือ (Engagement Marketing) ทัง้จำกคอนเทนทด์ำ้นกีฬำจำกสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย คอนเทนทด์ำ้น
ดนตรจีำกวงเกิรล์กรุป๊ BNK48 และคอนเทนทด์ำ้นอีสปอรต์จำก Thai E-League Pro และเกมสอ์อนไลน ์รวมถึงกำรเพิ่มคอน
เทนทป์ระเภทอื่นๆเพื่อใหค้รอบคลมุควำมสนใจของผูบ้รโิภคในทกุๆกลุม่ได ้โดยมีเปำ้หมำยเพื่อสำมำรถตอบโจทยข์องนกักำร
ตลำดในกำรสือ่สำรกบัผูบ้รโิภคไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้  

1.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2548 โดยนำยปรินทร ์โลจนะโกสินทร ์
ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่แรกจ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิำร และรบัจำ้งผลิตสื่อโฆษณำ
นอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทไดพ้ฒันำสื่อโฆษณำ และขยำยควำมหลำกหลำย
ของประเภทสื่อที่ใหบ้ริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั และดว้ยควำมมุ่งมั่นเพื่อกำ้วสูก่ำรเป็นหนึ่งในผูน้  ำ
ตลำดสือ่โฆษณำอยำ่งยั่งยืน ในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ บรษัิทมีกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัดงันี ้
 

ปี เหตกุารณ์ 

2560 
 กำรจดัตัง้ บริษัท แพลน บี ออนไลน ์จ ำกัด เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสื่อโฆษณำ โดยใหบ้ริกำร

สือ่โฆษณำประเภทออนไลนใ์นเดือนมกรำคม 2560 
 กำรเริ่มพฒันำธุรกิจในฐำนะตวัแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชนข์องสมำคมกีฬำ

ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บรษัิท ไทยลกี จ ำกดั ในเดือนมกรำคม 2560 
 กำรเปิดใหบ้รกิำรดอนเมืองดิจิตอลเน็ตเวิรค์ (Don Mueang Digital Network) อย่ำงเต็มรูปแบบดว้ย

จอภำพดิจิตอล 102 แห่ง, จอภำพแบบสมัผสั 20 แห่งและจุดบริกำรชำรต์โทรศพัทเ์คลื่อนที่จ  ำนวน
168 จดุ ในเดือนมกรำคม 2560 

 กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่อำศัย โดยไดเ้ปิดให้บริกำรบีเคเค 20
ดิจิตอลเน็ตเวิรค์(BKK20 Digital Network) ในเดือนเมษำยน 2560 

 กำรจดัตัง้บรษัิท ปัญญำทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัใน
สปป.ลำว เพื่อน ำรูปแบบธุรกิจ สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่ประสบควำมส ำเร็จจำกประเทศไทยไป 
พฒันำธุรกิจในสปป.ลำวในเดือนมิถนุำยน 2560 

 เปิดใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำดิจิตอลและสื่อภำพนิ่งบนสื่อ Vending machine จ ำนวน 1,100 ตู้
ครอบคลมุทั่วประเทศไทยในเดือนมิถนุำยน 2560 
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ปี เหตกุารณ์ 

 กำรลงทนุในบรษัิท JKJ Media Services Inc. ประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรสือ่โฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยัในประเทศฟิลปิปินสใ์นเดือนสงิหำคม 2560 

 กำรจัดตัง้บริษัท เอสอำรพ์ีบี มีเดีย จ ำกัด ขยำยควำมครอบคลมุของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่
อำศยัในเขตกรุงเทพมหำนครเพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มที่มีงบประมำณจ ำกัด ในเดือนกันยำยน 
2560 

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

 เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในบริษัท แซงจูรี่ บิลบอรด์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ประเทศมำเลเซีย จำกรอ้ยละ 30 
เป็นรอ้ยละ 40 ในเดือนธนัวำคม 2560 

2561 
 ลงทนุในบริษัท ดบับลิว.พี.เอส มีเดีย จ ำกดั เพื่อขยำยสื่อโฆษณำในสนำมบิน ดว้ยสื่อ Air Traveler 

Supreme จอภำพดิจิตอลพรอ้มจุดใหบ้ริกำรชำรต์ไฟส ำหรบัอุปกรณเ์คลื่อนที่จ  ำนวน 150 จุดทั่ว
สนำมบินสวุรรณภมูิ ในเดือนมกรำคม 2561 

 ขยำยเครอืขำ่ยสือ่โฆษณำภำพนิ่งประเภท Street Furniture ดว้ยปำ้ยโฆษณำภำพนิ่งจ ำนวน 150จุด
ในเมืองพทัยำ ในเดือนเมษำยน 2561 

 ขยำยธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่มรว่ม(Engagement Marketing) ผ่ำนกำรลงทนุในบริษัท บีเอ็นเค48 
ออฟฟิศ จ ำกดั  เพื่อน ำคอนเทน้ทด์นตรคีณุภำพมำช่วยสรำ้งควำมผกูพนัระหว่ำงผูบ้ริโภคกบัแบรนด์
สนิคำ้และบรกิำร ในเดือนพฤษภำคม 2561 

 เปิดตวัโครงกำร Central world connect  ที่บริเวณหนำ้หำ้งศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัเวิรล์ ซึ่งเป็นจอ 
Interactive DOOH ที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียดว้ยงบลงทนุกว่ำ 400 
ลำ้นบำท ในเดือนมิถนุำยน 2561 

 น ำเสนอแพ็คเกจ Geofence  ซึง่เป็นกำรน ำจดุเดน่ของสือ่ออนไลนม์ำผสมผสำนกบัสือ่โฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยั เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพของสื่อโฆษณำใหส้ำมำรถสื่อสำรกบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ทัง้ในเชิงกวำ้งและเชิงลกึ ในเดือนกนัยำยน 2561 

 เปิดตวักำรแข่งขนั E-League Pro ซึ่งเป็นลีกกำรแข่งขนักีฬำอีสปอรต์ระดบัอำชีพอย่ำงเป็นทำงกำร
ครัง้แรกในประเทศไทย โดยไดร้บัควำมร่วมมือจำกสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ Konami 
ผูพ้ฒันำเกมสช์ัน้น ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนกนัยำยน 2561 

 น ำเสนอแพคเกจไอคอนสยำม ( ICONSIAM) เพื่อขยำยควำมครอบคลุมของสื่อโฆษณำใน
หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำในกรุงเทพฯ โดยใหบ้ริกำรดว้ยจอดิจิตอล กว่ำ 250 จอ ครอบคลมุหำ้งไอคอน
สยำม ซึง่เป็นแลนดม์ำรค์แหง่ใหมข่องประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 

 ลงทุนในบริษัท ไซนเ์วิรค์ มีเดีย จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำภำยในท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ
ดว้ยจอภำพดิจิตอลกวำ่ 38 จอภำพในบรเิวณโถงผูโ้ดยสำรขำเขำ้ ในเดือนธนัวำคม 2561 

 ลงทุนในบริษัทดิจิตอล แฟคตอรี่ จ ำกัด เพื่อเพิ่มศกัยภำพของแพลนบีในกำรใหบ้ริกำสิ่อโฆษณำ
ออนไลนค์วบคูไ่ปกบัสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั ในเดือนธนัวำคม 2561 
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2562 
 

 เปิดใหบ้ริกำร Bangkok Jam สื่อโฆษณำดิจิทลัพรอ้มระบบรำยงำนสภำพจรำจรกว่ำ 50 จุดทั่วถนน
สำยส ำคญัในกรุงเทพมหำนคร ยกระดบัคณุภำพชีวิตของผูค้นเมืองไม่เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณำดิจิทลั
เท่ำนัน้ แต่ยงัมีระบบรำยงำนสภำพกำรจรำจร Intelligence traffic sign, ระบบ Accident report 
และ กลอ้ง CCTV รำยงำนสภำพจรำจร ช่วยแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรของคนในกรุงเทพฯ  เป็นกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพของสือ่โฆษณำดว้ยกำรน ำจดุเดน่ทัง้สองมำผสมผสำนกนั  

 เปิดตวัสือ่โฆษณำดิจิทลั Paragon motion block ซึง่ใหบ้รกิำร ณ บรเิวณลำนน ำ้พซุึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่ำงสถำนีสยำมของรถไฟฟ้ำบีทีเอส และห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน  เพื่อขยำยควำม
ครอบคลมุของสือ่โฆษณำดิจิทลัในพืน้ท่ีแลนดม์ำรค์ที่ส  ำคญัของกรุงเทพฯ 

 คณะกรรมกำรมีมติใหเ้ขำ้ลงทนุในบริษัท BL FALCON PTE.LTD. เพื่อขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำ
ดิจิทลัในประเทศสงิคโปร ์ซึง่เป็นตลำดตำ่งประเทศล ำดบัท่ี 5 ของบรษัิทฯ 

 ควำมรว่มมือระหวำ่งบรษัิทฯ และ บมจ.วีจีไอ (“VGI”)  ซึง่เป็น 2 ผูน้  ำตลำดสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั 
เพื่อพฒันำธุรกิจร่วมกันทัง้ในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั และควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑแ์ละบริกำรใหม่เพื่อน ำเสนอโซลชูั่นกำรตลำดที่ครบวงจรโดยใช ้Offline-to-Online (O2O) 
Solutions จำก VGI รว่มกบัคอนเทน้ตท์ำงดำ้นกำรตลำดแบบมีสว่นรว่มของแพลนบี 

 เขำ้ลงทุนในบมจ.สแพลช มีเดีย (“สแพลช”) เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัประเภท
ภำพน่ิง Static media  เพื่อเพิ่มควำมครอบคลมุของสือ่โฆษณำ ดว้ยจ ำนวนปำ้ยบิลบอรด์ขนำดใหญ่ 
79 ปำ้ย ( 35 แหง่ในกรุงเทพ และ 44 แหง่ในตำ่งจงัหวดั) 

 กำรขยำยธุรกิจมิวสิคมำรเ์ก็ตติง้ดว้ยกำรเปิดตัววง CGM48 ซึ่งเป็นวงนอ้งสำวของ BNK48 โดย 
CGM48 จะเน้นกิจกรรมหลักในบริเวณภำคเหนือ และจะช่วยสรำ้งฐำนแฟนคลับในภูมิภำคให้
สำมำรถเขำ้ถึงและมีควำมผกูพนักบัศิลปินใหแ้นบแนน่ยิ่งขึน้ และถือเป็นกำรขยำยธุรกิจของ BNK48 
ใหม้ีควำมหลำกหลำยและเสรมิศกัยภำพในกำรหำรำยไดแ้ละก ำไรท่ีสงูขึน้ 

 กำรลงนำมเป็นตัวแทนบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรบักำรแข่งขนัโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่ง
ประกอบดว้ย 1. สทิธิในกำรถ่ำยทอดสด 2. สิทธิในกำรบริหำรผูส้นบัสนนุ (Sponsorship) 3. สิทธิใน
กำรบรหิำรคอนเทนต ์ โดยแพลนบีเป้ำหมำยเพื่อสง่เสริมกำรมีสว่นรว่มในกำรสรำ้งโอกำสกำรรบัชม
มหกรรมกีฬำครัง้ส  ำคัญของมวลมนุษยชำติให้เข้ำถึงพี่นอ้งชำวไทยอย่ำงทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสรำ้ง
ควำมสขุใหก้บัทกุๆคนในกำรรว่มสง่ก ำลงัใจใหน้กักีฬำทีมชำติไทยไปสูเ่หรยีญทองโอลมิปิคดว้ยกนั 

 กำรเป็นตวัแทนบรหิำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรบักำรแข่งขนัโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่งประกอบดว้ย 
1. สิทธิในกำรถ่ำยทอดสด 2. สิทธิในกำรบริหำรผูส้นบัสนนุ (Sponsorship) 3. สิทธิในกำรบริหำร
คอนเทนต ์ โดยแพลนบีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมในกำรสรำ้งโอกำสกำรรบัชมมหกรรม
กีฬำครัง้ส  ำคญัของมวลมนษุยชำติใหเ้ขำ้ถึงพี่นอ้งชำวไทยอย่ำงทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมสขุใหก้บั
ทกุๆคนในกำรรว่มสง่ก ำลงัใจใหน้กักีฬำทีมชำติไทยไปสูเ่หรยีญทองโอลมิปิคดว้ยกนั 

 กำรเปิดใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำ “Lido connect” สือ่โฆษณำที่ผสมผสำนระหวำ่งสื่อโฆษณำดิจิทลั และ
สื่อโฆษณำภำพนิ่ง ซึ่งไดพ้ลิกโฉมหนำ้โรงภำพยนตล์ิโด ้ใจกลำงสยำมสแควรใ์หม้ีสีสนั และโดดเด่น
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ดงึดดูสำยตำนกัทอ่งเที่ยวและผูส้ญัจรไปมำในบรเิวณดงักลำ่ว 

 กำรลงนำมในสญัญำบรหิำรสื่อโฆษณำ กบั บมจ. ซีพีออลล ์(“ซีพีออลล”์)เพื่อขยำยกำรใหบ้ริกำรสื่อ
โฆษณำ ณ จุดขำย (Retail Media) ภำยในรำ้น 7-11  โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยพืน้ที่ใหบ้ริกำร
ครอบคลมุกวำ่ 2,000 สำขำทั่วประเทศไทย ในปี 2564 

 ขยำยเครอืขำ่ยสือ่โฆษณำประเภทดิจิทลั โดยกำรเปิดใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำ Bangkok Jam  Phase 2 
ดว้ยจอภำพดิจิทลัจ ำนวน 40 แห่ง ซึ่งก่อนหนำ้นีไ้ดเ้ปิดใหบ้ริกำร Phase 1 จ ำนวน 50 แห่ง  โดยจอ
ดิจิทลัมำพรอ้มระบบรำยงำนสภำพจรำจรในท ำเลยทุธศำสตรท์ี่ส  ำคญัของพืน้ท่ีกรุงเทพ 
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1.4 โครงสร้ำงกำรถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีโครงสรำ้งทำงธุรกิจ ดงันี ้ 

รำยช่ือของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ย  
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1) บริษัท เวอริซำยน ์จ ำกัด (“เวอริซำยน”์) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 100.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 126.0 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำ โดยเวอรซิำยนเ์ป็น
ผูถื้อสญัญำเช่ำที่ดินบรเิวณเลยีบทำงดว่นก่อนทำงลงดำ่นพระรำม 4 เพื่อติดตัง้ปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธ ์

2) บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย  ์จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุน้รอ้ยละ 100.0 ของ
ทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 570 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำสื่อ
โฆษณำโดย เอ็มเอสดี เป็นผูถื้อสญัญำเช่ำปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธเ์ลยีบทำงดว่นเอกมยั-รำมอินทรำ 

3) บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด (“แอดคซูีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 100.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิง โดย
แอดคซูีน เป็นผูถื้อสทิธิสมัปทำนปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธจ์ำกกรุงเทพมหำนคร  

4) บริษัท โกลิง้ค ์ออนไลน ์จ ำกัด (“โกลิง้ค”์) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 70.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน  5.0 ลำ้นบำทด ำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชั่นบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่และใหบ้ริกำรแอพ CITY GO เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำง (Trip plan) ส ำหรบั
บรกิำรขนสง่สำธำรณะ (Public Transportation)  

5) บริษัท เอสอำรพ์ีบี มีเดีย จ ำกัด (“เอสอำรพ์ีบี”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ซึง่ถือหุน้รอ้ยละ 45.0 ของทนุที่เรียกช ำระ
แลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทดิจิตอล  

6) บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ำกัด (“แพลนบีซีเอส”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 80.0 ของทนุที่เรียกช ำระ
แลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 10.0 ลำ้นบำท และเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 8.0 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั 

7) บริษัท แม็กซว์ิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (“แม็กซว์ิว”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุน้รอ้ยละ 85.0 ของทุนที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 100.0 ลำ้นบำท 
เป็นผูป้ระกอบกิจกำรดำ้นสื่อโฆษณำ ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั และป้ำยนิ่งในเมืองต่ำงๆทั่ว
ประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น สรุำษฎรธ์ำนี นนทบรุ ีภเูก็ต เมืองพทัยำ เมืองหำดใหญ่ และสมยุ  

8) บริษัท เมอรซ่ี์ พลัส จ ำกัด (“เมอรซ์ี่พลสั”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่งถือหุน้
รอ้ยละ 100.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 3.0 ลำ้นบำท ด ำเนิน
ธุรกิจใหเ้ช่ำสือ่โฆษณำในหำ้งสรรพสินคำ้ประเภทโมเดิรน์เทรดโดยไดร้บัสิทธิในกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่โฆษณำสื่อ
ดิจิตอลในหำ้งสรรพสนิคำ้บิก๊ซี 

9) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด ์มีเดีย จ ำกัด (“2000 พบัลิชช่ิง”) บริษัทรว่มของบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์      
ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึง่ถือหุน้รอ้ยละ 35.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 
17.0 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่สิง่พิมพ ์และพฒันำสือ่โฆษณำออนไลนบ์นอปุกรณส์ือ่สำรเคลื่อนท่ี 

10) บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์
จ ำกดั ซึง่ถือหุน้รอ้ยละ 100.0 ของทนุท่ีเรยีกช ำระแลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1.0 ลำ้น
บำท ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนกำรขำยและบรหิำรจดักำรสทิธิประโยชน ์ที่บรษัิทไดม้ำจำกบรษัิทในเครอื 

11) บริษัท เดอะวันพลัส จ ำกัด บรษัิทยอ่ยของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 100.0 
ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 17.0 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำสื่อ
โฆษณำผำ่นจอภำพ LCD ที่ติดตัง้ใน 6 ทำ่อำกำศยำนทั่วประเทศ  

12) บริษัท ไบรท ์สกำย มีเดีย จ ำกัด(“ไบรทส์กำย”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุน้รอ้ยละ 50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 25.0 ลำ้นบำท 
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ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำ ณ ท่ำอำกำศยำนจ ำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และกรมทำ่อำกำศยำน 

13) บริษัท ทริปเป้ิลเพลย ์จ ำกัด (“ทริปเป้ิลเพลย”์) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่ง
ถือหุน้รอ้ยละ 100.0 ของทุนที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 31 ลำ้นบำท 
ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำสื่อโฆษณำในบริเวณสำยพำนล ำเลียงสมัภำระผูโ้ดยสำรทัง้ 22 สำยพำนของท่ำอำกำศยำน
สวุรรณภมูิ 

14) บริษัท ทูน่ำ แอดเวอรไ์ทซ่ิง จ ำกัด(“ทนู่ำ”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่งถือ
หุน้รอ้ยละ 100.0 ของทนุท่ีเรยีกช ำระแลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท ด ำเนิน
ธุรกิจใหเ้ช่ำพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ปำ้ยโฆษณำภำยในทำ่อำกำศยำน 28 แหง่ของกรมทำ่อำกำศยำน 

15) บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ำกัด (“ดบับลวิพีเอส”) บรษัิทย่อยที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั 
ถือหุน้รอ้ยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 43.0 ลำ้นบำท 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัภำยในสนำมบิน 

16) บริษัท อินดิเพนเด้นท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเม้นท ์จ ำกัด  (“ไอแอม”) เดิมช่ือบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกัด 
บรษัิทยอ่ยที่บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 35.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียนที่ช ำระเลว้จ ำนวน 25.4 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจทำเลน้ทแ์มนเนจเมน้ท ์และคอนเทนทค์รบวงจร 
บริหำรจัดกำร พัฒนำสมำชิกวงบีเอ็นเค48 วำงเผน ผลิตงำนเสดง เผยแพร่ผลงำนเพลง จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์
โฆษณำประชำสมัพนัธ ์กำรขยำยธุรกิจ ตอ่ยอดเละเพิ่มช่องทำงใหบ้รกิำรดำ้นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงบีเอ็นเค48 

17) บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จ ำกัด บรษัิทยอ่ยภำยใตบ้รษัิท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ปัจจบุนัมี
ทุนจดทะเบียน 4.0 ลำ้นบำท เป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียน 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรผลิตรำยกำรโทรทศันเ์พื่อออกอำกำศทำงโทรทศันแ์ละออนไลน ์และธุรกิจอีเวน้ทแ์ละ
คอนเสริต์ 

18) บริษัท แพลตฟอรม์ มักกะสัน จ ำกัด บริษัทย่อยภำยใตบ้ริษัท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั โดย
ถือหุน้รอ้ยละ 70 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 2.0 ลำ้นบำท เป็นทนุช ำระแลว้จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท ประกอบธุรกิจ
จดักำรดแูลบรหิำรศิลปิน นกัรอ้ง นกัแสดง ทกุประเภท 

19) บริษัท มอร ์แดน ไอ แคน เซย ์จ ำกัด บรษัิทยอ่ยภำยใตบ้รษัิท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั โดย
ถือหุน้รอ้ยละ 65 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 2.0 ลำ้นบำท เป็นทนุช ำระแลว้จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท ประกอบธุรกิจเป็น
ผูป้ระสำนงำนกำรถ่ำยท ำภำพยนตร ์

20) บริษัท ดรีมเมอรส์ โซไซตี ้เมเนจเม้นท ์จ ำกัด บริษัทย่อยภำยใตบ้ริษัท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์
จ ำกัด โดยถือหุน้รอ้ยละ 59 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10.0 ลำ้นบำท เป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 
ประกอบธุรกิจบรหิำรจดักำรศิลปิน 

21) บริษัท ปัญญำทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือ
หุน้รอ้ยละ 50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 23,206 ลำ้นกีบลำว 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว  

22) บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”) บรษัิทรว่มที่บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้รอ้ย
ละ 10.0 ของทนุท่ีเรยีกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 67,300 ลำ้นรูเปีย และทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
จ ำนวน 19.9 ลำ้นรูเปีย ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำภำยสนำมบินในประเทศอินโดนีเซีย 
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23) บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”) บริษัทรว่มบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 
30.0 ของทนุท่ีเรยีกช ำระแลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 40.0 ลำ้นเปโซฟิลิปปินส ์ด ำเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณำประเภทภำพนิ่งโดยใหบ้ริกำรป้ำยโฆษณำประเภทบิลบอรด์ขนำดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ฟิลปิปินส ์ 

24) บริษัท แพลน บี (มำเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มำเลเซีย) บริษัทรว่มที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ 
ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 90 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1.0 
ลำ้นรงิกิตมำเลเซีย  

25) บริษัท แซงจูร่ี บิลบอรด์ เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้
รอ้ยละ 40 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1.0 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิงภำยในประเทศมำเลเซีย 

26) บริษัท ดิจิทัล แฟคตอร่ี จ ำกัด (“ดิจิทลั แฟคตอรี”่) บรษัิทยอ่ยที่บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือ
หุน้รอ้ยละ 50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท ด ำเนิน
ธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทออนไลน ์

27) บริษัท ไซน ์เวิรค์ มีเดีย จ ำกัด (“ไซนเ์วิรค์”) บรษัิทยอ่ยที่บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ถือหุน้อยู่
รอ้ยละ 50.0 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำในทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ 

28) บริษัท แอทมอส สปอรต์ แล็บ จ ำกัด (“แอทมอส สปอรต์ แล็บ”) บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์       
ดิสเพลย ์จ ำกัด ถือหุน้รอ้ยละ 37 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเลว้จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจจัดหำ 
น ำเขำ้ จดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทกีฬำและแฟชั่น ภำยใตเ้บรนดร์ำ้น ATMOS 

29) บริษัท แอทมอส แอพพำเรล จ ำกัด (“แอทมอส แอพพำเรล”) บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์          
ดิสเพลย ์จ ำกัด ถือหุน้รอ้ยละ 45  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเลว้จ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท ด ำเนินธุรกิจจัดหำ 
น ำเขำ้ จดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้ประเภทกีฬำเละแฟชั่น  

30) บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“สแพลช”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั 
ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 70 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 180.0 ลำ้นบำท และเรียกช ำระแลว้
จ ำนวน 180.0 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย ประเภทป้ำยโฆษณำภำพนิ่ง โดยมี
บิลบอรด์ขนำดใหญ่ทั่วประเทศ 

31) บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกัด (“สแพลช”) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ถือหุน้รอ้ยละ 
100 ของทุนที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 113.0 ลำ้นบำท และเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 113.0 
ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลติและใหบ้รกิำรเช่ำปำ้ย 

32) บริษัท สตำรค์ มัลติมีเดีย จ ำกัด (“สตำรค์”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึ่งถือ
หุน้รอ้ยละ 75 ของทนุท่ีเรยีกช ำระแลว้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน และทนุช ำระแลว้จ ำนวน 24.0 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั และเป็นผูไ้ดร้บัสทิธิกำรเช่ำพืน้ท่ีติดตัง้สือ่โฆษณำภำยนอก
ที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลัในท ำเลที่มีศกัยภำพทัง้ในกรุงเทพมหำนครและตำ่งจงัหวดั 

33) บริษัท BL Falcon Pte. Ltd. (“Falcon”) บรษัิทรว่มของบรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั ซึง่ถือหุน้รอ้ย
ละ 30 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 2.5 ลำ้นสิงคโปรด์อลลำร ์เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลัในประเทศสงิคโปร ์
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2.      ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้  

รำยได้จำกกำรขำย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน  454.7 15.1          484.5      12.0  485.4 9.9 

2. สือ่โฆษณำภำพนิ่ง 818.6 27.2          932.0      23.0  954.4 19.4 

3. สือ่โฆษณำดิจิทลัและสือ่โฆษณำออนไลน ์ 1,285.0 42.7       1,707.9      42.3  1,884.5 38.3 

4. สือ่โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้และสือ่โฆษณำ
ภำยในซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต 

115.9 3.9          132.4         3.3  164.0 3.3 

5. สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน 132.8 4.4          193.9         4.8  214.6 4.4 

6. สือ่โฆษณำออนไลนแ์ละอื่นๆ N/A N/A N/A N/A 206 4.2 

7. สปอรต์มำรเ์ก็ตติง้ 133.4 4.4          561.0      13.9  952.1 19.4 

8. รำยไดอ้ื่นๆ /1 66.1 2.4            27.6         0.7  58.5 1.2 

รวม 3,006.5 100.0   4,039.3 100.0 4,919.5 100.0 

 หมำยเหต:ุ /1 รำยไดอ่ื้นประกอบไปดว้ย ดอกเบีย้รบั รำยไดเ้บ็ดเตล็ด และ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละกำรให้บริกำร 

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั ที่มีควำมหลำกหลำยสงูสดุดว้ย
ประเภทสือ่ที่ครอบคลมุทัง้ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั ซึง่มีรูปแบบสือ่โฆษณำที่หลำกหลำย ดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยีต่ำงๆ 
รวมไปถึงบริกำรดแูลรกัษำสื่อโฆษณำดว้ยมำตรฐำนสำกล ที่จะตอบโจทยแ์บรนดส์ินคำ้ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำยได้
อยำ่งตรงจดุ มีประสทิธิภำพสงูสดุ 

บริษัทมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรบริหำรจัดกำรสื่อที่มีประสิทธิภำพ ครบวงจร สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของแบรนดแ์ละสินคำ้ไดร้อบดำ้น และใหค้  ำปรึกษำเริ่องกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดคน้เนือ้หำ (content) ที่
นำ่สนใจในกำรน ำเสนอ   

ธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัของบรษัิทแบง่ออกเป็น 6 ประเภทหลกัดงันี ้ 
1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media)  
2. สือ่โฆษณำภำพนิ่ง (Classic  Media) 
3. สือ่โฆษณำดิจิตอล (Digital Media) 
4. สือ่โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้และซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (Retail Media) 
5. สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน (Airport Media) 
6. สือ่โฆษณำออนไลน ์(Online Media) 

นอกจำกกำรขยำยพัฒนำช่องทำงสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัเลว้ บริษัทยังมีควำมมุ่งมั่นในกำรเพิ่มควำม
หลำกหลำยดว้ยกำรพฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing  ผ่ำนคอนเทนทท์ี่มีคณุภำพ           
3 ประเภท ไดแ้ก่ Artist Management, Sport marketing, eSport & Gaming โดยคอนเทน้ทท์ัง้ 3 ประเภท มีกลุม่เป้ำหมำย
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ที่แตกตำ่งกนั ช่วยสรำ้งควำมผกูพนัระหวำ่งผูบ้รโิภคกบัแบรนดส์ินคำ้และบริกำร นอกจำกธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นรว่มจะ
สำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บับริษัทเลว้ ยงัสำมำรถเพิ่มมลูค่ำใหก้บัสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัประเภทอื่นของบริษัทใหม้ีอตัรำ
กำรใชส้ือ่โฆษณำที่สงูขึน้ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยมำก
ยิ่งขึน้ 

7. สปอรต์มำรเ์ก็ตติง้ (Sports Marketing) 
8. มิวสคิมำรเ์ก็ตติง้ (Music Marketing) 
9. E- Sports & Gaming 

2.2.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit)  

  สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ของบรษัิทสำมำรถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันีค้ือ  

1) สือ่โฆษณำภำยนอก และภำยในรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ  

ดว้ยศกัยภำพควำมเป็นผูน้  ำในและควำมเช่ียวชำญกว่ำ 14 ปีในกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรพืน้ที่สื่อโฆษณำ
ภำยนอกและภำยในรถโดยสำรประจ ำทำงฯ ซึ่งถือเป็นสื่อที่ท  ำใหบ้ริษัทเป็นที่จดจ ำและเป็นสื่อแรกเริ่มที่
บรษัิทด ำเนินธุรกิจมำ โดยปัจจุบนัมีรถประจ ำทำงจ ำนวนกว่ำ 2,500 คนั ซึ่งไดร้บัสมัปทำนจำกองคก์ำร
ขนสง่มวลชนกรุงเทพและสทิธ์ิในกำรบรหิำรจดักำรบนรถรว่มของบริษัทเอกชน ท ำใหบ้ริษัทมีสื่อโฆษณำ
ครอบคลมุสำยรถมำกที่สดุ กว่ำ 88 เสน้ทำง ทั่วกรุงเทพมหำนคร ทัง้นี ้สื่อที่ติดตัง้บนรถโดยสำรประจ ำ
ทำงมี 2 ประเภทหลกั คือ 

a. สือ่โฆษณำภำยนอกรถประจ ำทำง  

สื่อโฆษณำภำยนอกรถประจ ำทำง เปรียบเสมือนป้ำยโฆษณำบิลบอรด์เคลื่อนที่ ซึ่งสำมำรถ
สรำ้งกำรรบัรู ้ดึงดดูสำยตำและกำรจดจ ำแบรนดส์ินคำ้  ดว้ยรูปแบบกำรท ำงำนกำรของสื่อ ที่
วิ่งเขำ้หำผูบ้ริโภค เฉลี่ยกว่ำ 300,000 คนต่อวนั โดย 90% ของผูบ้ริโภคสำมำรถจดจ ำแบรนด์
สนิคำ้ผำ่นสือ่โฆษณำดงักลำ่วไดเ้ป็นอย่ำงดี  และรูปแบบของสื่อฯสำมำรถตอบโจทยล์กูคำ้ได้
ตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรประชำสมัพนัธท์ี่ต่ำงกนั ทัง้ในลกัษณะ Full Wrap  และ Half Wrap ที่
สรำ้งกำรรบัรูแ้ละจดจ ำแบรนดส์ินคำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจน นอกจำกนีย้ังมีเทคนิครูปแบบพิเศษ 
Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) ที่เนน้ควำมคิดสรำ้งสรรคข์องสือ่โฆษณำ และในปี2560 
ทำงบริษัทยังน ำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มำดึงดูดผู้บริโภค ด้วยกำรน ำเทคนิคพิเศษ LED 
Lighting Technique เพื่อสรำ้งลกูเลน่ท่ีนำ่สนใจใหก้บัภำพโฆษณำ สำมำรถเพิ่มมลูค่ำแบรนด์
สนิคำ้ ใหเ้กิดกำรจดจ ำมำกยิ่งขึน้ 

b. สือ่โฆษณำภำยในรถโดยสำรประจ ำทำง 

ปัจจบุนัผูใ้ชบ้รกิำรรถประจ ำทำง เดินทำงโดยเฉลีย่ 2 – 3 ครัง้ตอ่วนั และใชเ้วลำในกำรเดินทำง
นำนกวำ่ 45 นำทีต่อครัง้ ท ำใหส้ื่อโฆษณำภำยในตวัรถสำมำรถสื่อสำรไปยงักลุม่เป้ำหมำยได้
โดยตรง ดว้ยต ำแหน่งสื่อฯที่ติดตัง้กระจำยตวัอยู่ทั่วภำยในรถ ซึ่งรบัสำยตำในทกุมมุมอง อำทิ 
บริเวณหลงัเบำะผูโ้ดยสำร บริเวณทำงขึน้-ทำงลง บริเวณเพดำนเหนือที่นั่งผูโ้ดยสำร และจอ 
LCD   
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สื่อโฆษณำภำยนอกแบบ 2 มิติ  สื่อโฆษณำภำยนอกแบบ 3 มิติ 

    

สื่อโฆษณำบรเิวณหลงัเบำะที่นั่งผูโ้ดยสำร LED Lighting Box 
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2) สือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟำ้มหำนคร (MRT) 

  บรษัิทมีกำรพฒันำสือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟำ้มหำนคร (MRT) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรบักำรเติบโตของ
จ ำนวนผูโ้ดยสำร โดยเล็งเห็นถึงศักยภำพ และแนวโนม้กำรเติบโตที่ดีจำกแผนกำรขยำยเสน้ทำงเดินรถไฟฟ้ำ        
มหำนคร  โดยจ ำนวนสถำนีท่ีจะเปิดใหบ้รกิำรครบในปี 2562 พรอ้มใหบ้ริกำรกว่ำ 29 สถำนี  ซึ่งใหบ้ริกำรโครงข่ำย
เช่ือมโยงระหว่ำงกรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑลอย่ำงครอบคลมุ พรอ้มส ำหรบักำรเป็นระบบ
ขนสง่มวลชนหลกัในอนำคต โดยสือ่ของบรษัิทประกอบไปดว้ย จอแสดงขอ้มลูแก่ผูโ้ดยสำรทัง้ภำยในและนอกขบวน
รถ (Passenger Information Display - PIDs) ปำ้ยโฆษณำบนประตชูำนชำลำ (Platform Screen Door- PSD) สือ่
โฆษณำจอดิจิตอลภำยในสถำนี (Digital @ MRT) 

 

 
                                  

สื่อโฆษณำจอดิจิทลัในรถไฟฟำ้ MRT สื่อโฆษณำจอบรเิวณชำนชำลำ PIDs@MRT 

 

 

สื่อโฆษณำดิจิทลั MRT สื่อโฆษณำจอบรเิวณชำนชำลำ PIDs@MRT 

 

 

 

 

 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หนำ้ 14 

 

2.2.2 สื่อโฆษณำภำพน่ิงกลำงแจ้ง (Static Outdoor)  

           สือ่โฆษณำภำพนิ่งของบรษัิทมีควำมหลำกหลำยทัง้ดำ้นรูปแบบและขนำด รวมถึงต ำแหน่งที่ตัง้ที่มีควำมโดด
เดน่สำมำรถเขำ้ถึงไดใ้นทกุพืน้ที่ของกรุงเทพฯ ดึงดดูสำยตำดว้ยรูปแบบและเนือ้หำที่ครอบคลมุบริเวณส ำคญัต่ำงๆ ไม่
วำ่จะเป็นบนทำงเทำ้ บนถนนสำยหลกั บนทำงดว่นพิเศษฯ และภำยนอกอำคำรส ำคญัต่ำงๆ ทัง้ในย่ำนธุรกิจ และแหลง่
ชมุชน  โดยเนน้บรเิวณที่มีกำรจรำจรและประชำกรหนำแน่น เพื่อกำรมองเห็นที่เด่นชดัและบ่อยครัง้ อีกทัง้มีรูปแบบกำร
น ำเสนอท่ีแตกตำ่งจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น เพื่อใหส้ำมำรถดงึดดูสำยตำผูค้น สรำ้งกำรรบัรูแ้ละเขำ้ถึงสื่อโฆษณำไดอ้ย่ำง
ตรงจดุ 
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ยนิูโพล Fly Over 2.0 

  

Series Pole Mega Size Billboard 

นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมีกำรขยำยสือ่ครอบคลมุพืน้ที่ไปยงัจงัหวดัส ำคญัอื่นๆ ทัง้กำรใหบ้ริกำรสื่อป้ำยบิลบอรด์
ขนำดใหญ่ จ ำนวนทัง้หมด 128 ปำ้ยทั่วประเทศ และสือ่ปำ้ยบิลบอรด์แบบเครอืขำ่ย โดยเนน้จงัหวดัศนูยก์ลำงเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย กำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำไปยังต่ำงจังหวัดเพื่อรองรับจ ำนวนประชำกรและ
นกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มมำกขึน้ เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงทกุพืน้ท่ีในต ำเหนง่ที่ส  ำคญัของไทย 

2.2.3 สื่อโฆษณำดิจทิัล (Digital)  

สื่อโฆษณำดิจิทลัเป็นสื่อที่มีอตัรำกำรเติบโตสงูสดุ จำกกำรน ำเสนอที่โดดเด่น กำรน ำเทคโนโลยีที่มีควำม
ทนัสมยัมำสรำ้งใหเ้กิดกำรแสดงผลหลำกหลำยรูปแบบ สวยงำม แตกต่ำงไปจำกกำรรบัรูส้ื่อโฆษณำทั่วไป พรอ้มดว้ยระบบ
ควบคุมกำรแสดงผลที่บริษัทคัดเลือกมำเป็นพิเศษ ท ำให้เกิดควำมยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีควำมปลอดภัยสูงสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำแบรนดส์ินค้ำเพื่อสรำ้งกำรรบัรูแ้ละจดจ ำแบรนด์สินค้ำไดเ้ป็นอย่ำงดี สำมำรถ
ตอบสนองตำมแคมเปญจนท์ี่เปลีย่นแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลำที่ตอ้งกำรน ำเสนอ ประกอบกบักำรเลือกยทุธศำสตร์
ของจุดติดตัง้สื่อโฆษณำที่มีควำมหลำกหลำยและเป็นสถำนที่ส  ำคญั อำทิเช่น ศูนยก์ลำงย่ำนธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) 
หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำ และในบรเิวณพืน้ท่ีเศรษฐกิจหรอืบรเิวณที่มีประชำกรหนำแน่นกระจำยตวัครอบคลมุไปยงั 50 จงัหวดั
ทั่วประเทศ ท ำใหเ้กิดเครือข่ำยสื่อโฆษณำดิจิตอลที่ครอบคลมุพืน้ที่กว่ำ 943 จอ โดยในปีนี ้ไม่เพียงแต่กำรสรำ้งสื่อโฆษณำ
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ดิจิทลัใหม้ีทนัสมยั แตบ่รษัิทยงัมองเห็นถึงสำธำรณะประโยชนข์องสื่อโฆษณำดิจิทลัอีกดว้ย ดว้ยสื่อเทคโนโลยีเพื่อยกระดบั
คณุภำพชีวิตกำรใชชี้วิตของคนเมือง ดว้ยระบบรำยงำนสภำพกำรจรำจร Intelligence traffic sign ,ระบบ Accident report 
และ กลอ้ง CCTV ช่วยแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรของคนในกรุงเทพฯ  เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของสื่อโฆษณำดว้ยกำรน ำ
จดุเดน่ทัง้สองมำผสมผสำนกนั 

 

สื่อโฆษณำ Parc Paragon & 90 Degree, Emporium และ Central World 

  

สื่อโฆษณำ PLAN  B TV 

 

แพลนบีทีวี เนชั่นวำยด ์
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Bangkok Jams, The CBD, The City 
 

2.2.4 สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (Retail Media)  

เครือข่ำยสื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้เป็นสื่อโฆษณำที่มีประสิทธิภำพ ในกำรเขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำยที่มี
ก ำลงัซือ้และเป็นอีกหนึง่สือ่โฆษณำที่นกักำรตลำดนิยมใชใ้นกำรกระตุน้ยอดขำยและเนน้ย ำ้กำรจดจ ำแบรนดส์ินคำ้ สำมำรถ
เขำ้ถึงผูบ้รโิภคกวำ่ 8 ลำ้นคนตอ่วนั สำมำรถจงูใจใหเ้กิดกำรตดัสนิใจซือ้สนิคำ้ไดง้่ำยยิง่ขึน้  บรษัิทไดมุ้ง่มั่นพฒันำสือ่โฆษณำ
ในหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำตำ่งๆ ใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและเขำ้ถึงกลุม่เปำ้หมำยไดค้รอบคลมุมำกขึน้ โดยมี
กำรใหบ้ริกำรสื่อแบบครบวงจรทัง้ภำยนอกและภำยในอำคำร  ตัง้แต่สื่อโฆษณำภำพนิ่งไปจนถึงสื่อดิจิตอลที่สำมำรถสรำ้ง
ปฏิสมัพนัธ์ (interact) กับผูบ้ริโภคได ้อีกทัง้ยงัมีรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอที่หลำกหลำย ปัจจุบนั 
บริษัทมีสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ณ ศูนย์กำรคำ้เมกำบำงนำ สยำมเซ็นเตอร ์สยำมพำรำกอน เอ็ มโพเรี่ยม      
เอ็มควอเทียร ์และศนูยก์ำรคำ้ในเครอืเซ็นทรลักรุป๊  

ดว้ยรูปแบบกำรน ำเสนอ และที่ตัง้สื่อโฆษณำ ที่สวยงำม มีภำพลกัษณท์ี่โดดเด่นทัง้ภำยในหำ้งและนอกหำ้ง 
สรำ้งกำรจดจ ำที่ดี โดยสื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้ของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้พืน้ที่ที่อยู่ใจกลำงเมือง และบริเวณชำน
เมือง ท ำใหส้ือ่ของบรษัิทฯ สำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้ที่หลำกหลำย ตอบโจทยแ์บรนดส์นิคำ้ในกำรเขำ้ถึงมำกยิ่งขึน้ 

 

สื่อโฆษณำ Siam Paragon Inmall, Digital Poster@Siam Paragon, Icon Siam 
 

 

สื่อโฆษณำ Central Network, Paragon Motion Block, District Em Inmall, Digital Mirror 
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 สื่อโฆษณำภำยในซุปเปอรม์ำรเ์ก็ตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส  ำคญัของนักกำรตลำด ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
สื่อสำรกำรตลำดระหว่ำงรำ้นคำ้กับลกูคำ้ ตลอดจนช่วยกระตุน้ยอดขำยไดอ้ย่ำงฉับพลนั ช่วยสรำ้งควำมภกัดีของเบรนด์
สินคำ้ไดใ้นระยะยำว โดยผลส ำรวจของ Arbitron แสดงใหเ้ห็นว่ำ 54% ของผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้สินคำ้หลงัจำกที่ไดเ้ห็น
โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้และซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต บริษัทไดน้ ำเอำเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอรูปแบบสื่อโฆษณำ ใหม้ีควำม
ทนัสมยั เพิ่มประสทิธิภำพสือ่โฆษณำกบัลกูคำ้ เพิ่มโอกำสกำรเขำ้ถึงแบรนด ์เพื่อใหผู้บ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถึงคอนเทน้ท ์รวมถึง
โปรโมชั่นตำ่งๆไดอ้ยำ่งฉบัไว และเกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 

ปัจจุบนับริษัทไดใ้หบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยในซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ภำยในหำ้งสรรพสินคำ้บิก๊ซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์เป็น
จ ำนวน 269 จอ ทั่วประเทศ โดยวำงจุดติดตัง้บริเวณทำงเขำ้หำ้ง บริเวณฮอลเวยภ์ำยในซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต และบริเวณจุด
เซ็นเซอรท์ำงเขำ้-ออกซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซึง่เป็นท ำเลที่สรำ้งโอกำสในกำรมองเห็นไดง้่ำย สำมำรถเขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำยไดอ้ย่ำง
ชดัเจน   

    

จอดิจิทลับรเิวณฮอลลเ์วย ์ในหำ้งโมเดิรน์เทรดบิก๊ซี  สื่อโฆษณำบรเิวณ Mega Bangna 

 

2.2.5 สื่อโฆษณำภำยในสนำมบนิ (Airport Media)  

 กำรใชบ้ริกำรสนำมบินในปัจจุบนัมีกำรเติบโตมำกขึน้จำกอดีต จำกปัจจัยที่ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำย
ทำงกำรท่องเที่ยวโลก รวมถึงสำยกำรบินตน้ทนุต ่ำที่มีจ ำนวนพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวนเที่ยวบินในประเทศ และจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่มี
จ ำนวนเพิ่มสงูขึน้  ประกอบกบัรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบินท่ีถกูลง จึงท ำใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกที่จะใชบ้รกิำรสำยกำร
บินแทนบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะประเภทอื่นๆ โดยปัจจุบนัมีผู้ใชบ้ริกำรสำยกำรบินภำยใน-นอกประเทศมำกกว่ำ  143 
ลำ้นคนในปี  2562  ซึง่โดยเฉลีย่แลว้จะใชเ้วลำอยูใ่นสนำมบินประมำณ  2-3 ชั่วโมงตอ่กำรเดินทำงหนึ่งครัง้ จำกกำรเล็งเห็น
ถึงศกัยภำพของสื่อโฆษณำภำยในสนำมบิน บริษัทจึงไดมุ้่งพฒันำธุรกิจสื่อประเภทนี ้เพื่อใหต้อบโจทยจ์ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำร
สนำมบินที่มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้ไดอ้ย่ำงตรงจุด โดยปัจจุบนับริษัทใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำในสนำมบิน
ทั่วประเทศจ ำนวนทัง้หมดกวำ่ 31 สนำมบิน เพื่อใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำภำพนิ่ง และ สือ่โฆษณำดิจิตอล ครอบคลมุทั่วพืน้ท่ี บน
จุดที่มีศกัยภำพ ดึงดูดสำยตำผูค้น ไม่ว่ำจะเป็นบริเวณประตูทำงเขำ้ ประตูทำงออกสนำมบิน สื่อโฆษณำบนรถเข็น สื่อ
โฆษณำบนสมัภำระ ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ผูใ้ชบ้รกิำรสนำมบินทกุกลุม่  
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Air Traveler 2.0 Air Traveller Entry 

 
 

สื่อโฆษณำดิจิทลั ดอนเมืองดิจิทลัเน็ตเวิรค์ Air Traveller Supreme 

 
 

Airport Static Media Airport Digital Network 

 

2.2.6 สื่อโฆษณำออนไลน ์

 สือ่โฆษณำออนไลนเ์ป็นอีกหนึง่สือ่ที่มีบทบำทที่ส  ำคญัของกำรเลอืกใชรู้ปแบบสื่อในยคุดิจิทลั และปัจจุบนัสื่อ
โฆษณำออนไลนม์ีแนวโนม้ในกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง  ดว้ยช่องทำงกำรโฆษณำที่สำมำรถปรบัเปลีย่นเนือ้หำไดอ้ย่ำงรวดเร็ว
และฉบัไว พรอ้มทัง้สำมำรถเขำ้ถึงผูค้นในทกุระดบัอำย ุเพศ และตัง้แหน่งที่ตัง้ ปัจจุบนัผูค้นใชส้มำรท์โฟนเป็นเครื่องมือหลกั
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ในกำรติดตอ่สือ่สำรในชีวิตประจ ำวนั และปฏิเสธไมไ่ดว้ำ่กำรเขำ้มำของสมำรท์โฟนไดเ้ขำ้มำมีบทบำทที่ส  ำคญัในกำรใชชี้วิต 
เรำสำมำรถเขำ้ออนไลนแ์บงกิง้ (Online Banking) บนโทรศพัทม์ือถือ หรอืแมแ้ต่สง่ขอ้มลู เอกสำรผ่ำนอีเมลลบ์นมือถือ ดว้ย
เหตนุีเ้องจึงเป็นเหตผุลที่ผูค้นเลือกใชส้ื่อโฆษณำออนไลนเ์พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรใชง้ำนที่สำมำรถตอบโจทยแ์เบรนด์
สนิคำ้ รวมถึงกำรวดัผล และผนวกเขำ้กบัชีวิตของผูค้นไดอ้ยำ่งกลมกลนื  

             ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตจึงเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญใน
ชีวิตประจ ำวนัมำกขึน้ ท ำใหก้ำรรบัรูส้ื่อของผูบ้ริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรใน
กำรใชส้ื่อประเภทออนไลนด์งักลำ่ว บริษัทจึงไดน้ ำศักยภำพและจุดแข็งในกำรใหบ้ริกำรรถประจ ำทำงสำธำรณะมำติดตัง้
อปุกรณส์ญัญำณไวไฟ จ ำนวนทัง้สิน้ 550 คนั และยงัต่อยอดพฒันำเวปไซตแ์ละแอพพลิเคชั่น “City Go” เพื่อเป็นกำร
แกปั้ญหำใหก้บัผูใ้ชร้ถประจ ำทำงสำธำรณะกวำ่ 3 ลำ้นคนในกรุงเทพมหำนครไดท้รำบเวลำที่รถประจ ำทำงจะเดินทำงมำถึง
ปำ้ยรถประจ ำทำง ท ำใหป้ระหยดัเวลำและวำงแผนกำรเดินทำงไดอ้ยำ่งดียิ่งขึน้ ซึง่จะสง่เสรมิใหเ้ศรษฐกิจของประเทศพฒันำ
โดยรวม   

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัพฒันำเพ็คเกจ Geofence  โดยเป็นกำรผนวกกนัของสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั
และสือ่โฆษณำออนไลน ์มำพฒันำรว่มกนั ผสมผสำนเพื่อใหส้ำมำรถสื่อสำรกบัผูค้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยจุดเด่นเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนในยคุสมยัปัจจบุนัใหส้ำมำรถสือ่สำรไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกในเชิงลกึมำกยิ่งขึน้ 

2.2.7 สปอรต์มำรเ์กต็ติง้ (Sport Marketing) 

อีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจของบริษัทที่ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถมัภ ์(“สมำคมกีฬำฟุตบอล”) กำรเป็นตวัแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชนข์องสมำคมกีฬำฟุตบอล
แหง่ประเทศไทย และบรษัิท ไทย ลกี จ ำกดั ดว้ยประสบกำรณใ์นกำรบรหิำรสือ่ที่หลำกหลำยของบรษัิทมำเป็นระยะเวลำนำน 
รวมถึงฐำนลกูคำ้ที่ครอบคลมุสินคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยทุกระดบั ท ำใหเ้กิดกำรพฒันำธุรกิจและต่อยอดรำยไดใ้นฐำนะ
ตวัแทนฯ โดยเสนอสื่อสปอรต์มำรเ์ก็ตติง้ใหเ้หมำะสมกบัแบรนดส์ินคำ้ สำมำรถสรำ้งกำรรบัรูแ้บรนดส์ินคำ้ แก่ผูบ้ริโภคกลุม่
ใหม่ๆ  ในวงกวำ้งไดเ้ป็นอยำ่งดี ทัง้นี ้สทิธิกำรคำ้ของสมำคมกีฬำฟตุบอลฯ ท่ีบรษัิทฯ บรหิำรจดักำรมีทัง้สิน้  4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

   

  
 

Application “City Go” GeOfence Media 
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1) สิทธิกำรจัดหำรำยไดส้นบัสนุนกำรจัดกำรแข่งขนั และ กำรจัดกิจกรรมอื่นๆของสมำคมฟุตบอลฯ และ
บรษัิท ไทยลกีฯ  

2) สิทธิกำรน ำคอนเทน้ทซ์ึ่งเป็นสิทธิของสมำคมกีฬำฟุตบอลฯและบริษัท ไทยลีกฯ ไปจดัหำรำยไดท้ำงสื่อ
สิง่พิมพ ์สือ่วิทยกุระจำยเสยีง สือ่วิทยโุทรทศัน ์สือ่อิเล็กทรอนิกส ์สื่อไรส้ำย และสื่อโทรคมนำคมต่ำงๆ ทัง้
ในประเทศและตำ่งประเทศ 

3)      สทิธิกำรจดัหำรำยไดจ้ำกกำรถ่ำยทอดสดและเทปกำรแขง่ขนัฟตุบอล 
4)      สทิธิกำรผลติและจ ำหนำ่ยสนิคำ้ที่ระลกึของสมำคมฟตุบอลฯ และบรษัิท ไทยลกีฯ 

 บริษัทไม่เพียงแต่ท ำหนำ้ที่บริหำรสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยลีก 
จ ำกัด แต่ยงัสรำ้งเครือข่ำยสงัคมหลำกหลำยช่องทำง ในกำรโปรโมทกีฬำฟุตบอลของไทยใหช้ำวไทยไดม้ีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุนกีฬำฟุตบอลของไทย ใหก้้ำวไปสู่ระดับสำกล ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงออนไลน ์ที่มีผูต้ิดตำมข่ำวสำรอัพเดต และ
กิจกรรมต่ำงๆอย่ำงเหนียวแน่น  อีกทัง้กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ กำรออกบูธ  ใหผู้ค้นไดม้ีส่วนร่วมก่อนกำรแข่งขนัจะเกิดขึน้  
รวมถึงกำรโปรโมทคอนเทน้ทค์ณุภำพผำ่นสือ่โฆษณำนอกที่อยู่อำศยัของแพลนบีที่สำมำรถเขำ้ถึงกลุม่คนไดม้ำกกว่ำรอ้ยละ 
80  ทั่วกรุงเทพฯ 

2.2.8 อำรท์ติส เมเนจเมนท ์(Artist Management) 

บริษัทไดข้ยำยธุรกิจมิวสิคมำรเ์ก็ตติง้ สู่ Artist management เป็นกำรต่อยอดธุรกิจมิวสิคมำรเ์ก็ตติง้ และสื่อ
โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั โดยกำรน ำคอนเทน้ทท์ี่มีคณุภำพมำช่วยสรำ้งควำมผกูพนัระหว่ำงแบรนดส์ินคำ้กบักลุม่ลกูคำ้ ท ำให้
บริษัทสำมำรถสรำ้งควำมผกูพนัระหว่ำงกลุม่เป้ำหมำยและศิลปินไดอ้ย่ำงแนบแน่นยิ่งขึน้ โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนที่จะ
เพิ่มควำมหลำกหลำยของคอนเทนตใ์หส้ำมำรถตอบโจทย์กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ นอกเหนือไปจำกวง  
BNK48 กลุม่ไอดอลหญิงที่มีฐำนแฟนคลบัท่ีเหนียวแนน่  

บรษัิทไดม้ีกำรขยำยธุรกิจ ใหส้ำมำรถเติบโต พรอ้มรองรบัฐำนลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยของทัง้ รสนิยม อำย ุเพศ 
ใหม้ีควำมครอบคลมุมำกยิ่งขึน่ โดยปัจจบุนับรษัิทมีคอนเทน้ทท์ัง้หมด ดงันี  ้

1) Idol management ผำ่นวง BNK48 และ CGM48 
2) Talent & Influencer management ผ่ำนรำยกำร The brother ไอดอลชำย และ The Ska ที่เป็น 

Influencer มีผูต้ิดตำมผำ่นช่องทำงออนไลนส์งูสดุ  

   
 

Digital Content 
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ทัง้นีช้่องทำงรำยไดข้องบรษัิทจำก Artist management สำมำรถจ ำแนกออกมำไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี ้

1) Merchandising & Events 
2) Sponsorship & Endorsement  
3) Contents & Multichannel 

โดยบริษัทมองเห็นถึงศกัยภำพของ Artist management ที่ไม่เพียงจะสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่บริษัท แต่ยงัช่วย
เพิ่มอตัรำกำรใชส้ือ่โฆษณำ Utilization rate ของบรษัิท ใหม้ีระดบัสงูขึน้ จำกกำรใชส้ือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัของบรษัิท ดว้ย
ศกัยภำพของเทน้ทแ์ละเนือ้หำที่ตอบโจทย ์กำรสรำ้งควำมผกูพนัระหว่ำงกลุม่เป้ำหมำยและศิลปิน รว่มกบัสื่อโฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยัที่โดดเดน่ดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยี ที่สำมำรถเขำ้ถึงกลุม่คนไดใ้นทกุจงัหวะกำรใชชี้วิต  

 

 

 

 

    
IDOL Management 

 

Talent & Influencer Management 
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2.2.9 อีสปอรต์และเกมสอ์อนไลน ์(E-Sports & Gaming) 

  อีกหนึ่งคอนเทน้ทท์ี่น่ำสนใจของกำรตลำดแบบมีสว่นรว่ม Engagement marketing ในกำรพฒันำธุรกิจอีสปอรต์ 
และเกมสอ์อนไลน ์นอกเหนือจำก Sports Marketing และ Artist management  เพื่อใหส้ำมำรถตอบโจทยก์ลุม่ผูบ้ริโภคที่
หลำกหลำยใหค้รอบคลมุมำกยิ่งขึน้ โดยอีสปอรต์ เป็นกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำอีสปอรต์ระดบัอำชีพ “Thai E-League Pro” ซึ่ง

  
Merchandise & Events Sponsorship & Endorsement 

  

Contents & Multichannel 
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เป็นลกีกำรแขง่ขนัอีสปอรต์ระดบัอำชีพอยำ่งเป็นทำงกำรครัง้แรกในประเทศไทย ดว้ยควำมรว่มมือระหว่ำงสมำคมฟุตบอลฯ 
และบรษัิท Konami ผูพ้ฒันำเกมสช์ัน้น ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น โดยในปีนีบ้ริษัทไดจ้ดักำรแข่งขนัชิงถว้ยพระรำชทำนสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั  รวมถึงกำรเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทส ำหรบัเกมสอ์อนไลน ์ในช่ือของ “Plan B Game” ที่จะเริ่มเปิดตวัอย่ำง
เป็นทำงกำรในปี 2563 ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บริษัทจะเขำ้ไปศึกษำธุรกิจเกมสอ์อนไลนอ์ย่ำงจริงจงั ต่อยอดกำรตลำดแบบมีสว่น
รว่มใหเ้ขำ้ถึงกลุม่คนทกุช่วงอำยอุย่ำงแทจ้ริง โดยเล็งเห็นถึงศกัยภำพของธุรกิจเกมสอ์อนไลน ์ที่ไดร้บัควำมนิยมในปัจจุบนั 
รวมถึงเนือ้หำของเกมสท์ี่มีคณุภำพรว่มกบักำรโปรโมตบนแพลตฟอรม์สื่อโฆษณำที่มีประสทิธิภำพของบรษัิทรว่มดว้ย  

 

 
E - Sports 

 

Plan B Game 
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2.3  กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

จำกสื่อโฆษณำทัง้หมดของบริษัทที่กล่ำวมำขำ้งตน้ กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหลกัๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ประกอบดว้ยพระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ.2552  ซึง่ควบคมุปำ้ยหรอืสิง่ที่ก่อสรำ้งขึน้ส  ำหรบัตดิหรอืตัง้ปำ้ยที่มลีกัษณะ
เหนือที่สำธำรณะ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นคู่สญัญำ และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎระเบียบของ
ภำคเอกชนแตล่ะรำยที่เป็นคูส่ญัญำกบับรษัิทโดยมีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

1) สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) 
 สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ  

ส ำหรบัสือ่ประเภทสติกเกอรร์อบตวัรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ บริษัทปฏิบตัิตำมประกำศกรมกำร
ขนสง่ทำงบกโดยเครง่ครดั อำทิ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับแบบ ขนำด ชนิดของวสัดทุี่ใช ้และต ำแหน่งที่จะติด
โฆษณำ ซึ่งจะตอ้งมีคุณสมบัติใหแ้สงลอดผ่ำนไดเ้พื่อใหเ้กิดทัศนียภำพในกำรมองเห็นจำกภำยในสู่
ภำยนอกของผูโ้ดยสำร นอกจำกนีโ้ฆษณำที่ตวัถงัรถตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนด เช่น มีควำมกวำ้งยำวที่ไม่
เกินกวำ่ดำ้นขำ้งหรอืดำ้นกวำ้งของตวัรถ และไมข่ดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรอืขดัตอ่นโยบำยของรฐั เป็นตน้ 
ส ำหรบัสื่อประเภท 2D และ 3D บริษัทด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม โดยให้
วิศวกรโยธำเป็นผูอ้อกแบบและรบัรองกำรติดตัง้งำนทกุครัง้ โดยกำรติดตัง้จะใช้วสัดทุี่มีน ำ้หนกัเบำและ
ทนทำน  

 สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟา้เอม็อารท์ี 
ในกำรออกแบบและก่อสรำ้งสื่อในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี นัน้ บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมมำตรฐำนของกำร
รถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั NFPA 130 หรือ 
National Fire Protection Association ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลท่ีทนัสมยัที่สดุในกำรออกแบบระบบขนสง่
มวลชนประเภทรำงมำใชใ้นโครงกำร ซึง่มีรำยละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
-  ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรออกแบบเพื่อป้องกันอคัคีภัย ครอบคลุมในเรื่องกำรออกแบบระบบ

ปอ้งกนัเพลงิไหมใ้นสถำนีและอโุมงค ์ 
- วสัดุที่ใชภ้ำยในสถำนีและอุโมงค ์วสัดทุี่ใชส้  ำหรบัเป็นโครงสรำ้งที่สถำนีหรืออุโมงคต์ลอดจนวสัดุ

ตกแต่งสำยไฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำเครื่องกลภำยในสถำนีทกุแห่งจะก ำหนดใหเ้ป็นวสัดทุี่ไม่ติดไฟ 
(Non-Combustible) และ วสัดทุี่ไมไ่วไฟ (Non-Flammable)  

2)  สือ่โฆษณำภำพนิ่ง (Static)  

 สือ่โฆษณาทีต่ิดตัง้ในพืน้ทีข่องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เช่น Gateway Billboard, 
Pole Wrap, และ Uni Pole เป็นตน้ 
ในกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อที่ไดร้บัสิทธิโฆษณำในเขตกทพ. ไดแ้ก่ หนำ้ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง บนทำง
พิเศษ เสำตอม่อทำงพิเศษ และพืน้ที่เวนคืนของกทพ. บริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติกำร
ทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ในกำรติดตัง้ป้ำยที่ไดร้บัอนญุำตตำมมำตรำ 38  รวมถึงกำร
ออกแบบ กำรก่อสรำ้ง และมำตรฐำนควำมปลอดภยั โดยท ำประกนัควำมรบัผิดต่อบุคคลที่ 3 ไว ้
ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ และบรษัิทยงัไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของกทพ. ทัง้ในดำ้นแบบงำน
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โครงสรำ้ง กำรติดตัง้ไฟสอ่งสวำ่ง และควำมแข็งแรงของป้ำย โดยมีกำรควบคมุโดยวิศวกรผูค้วบคมุ
งำนจำก กทพ. และบรษัิท ทำงดว่นและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) อีกครัง้หนึง่  

 สือ่โฆษณาที่ติดตัง้ในพืน้ที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น  Metro Poster, Serie Poster และ 
Fonebooth เป็นตน้ 
ส ำหรับสื่ อ โฆษณำที่ ได้รับสิท ธิจำกกรุง เทพมหำนคร  ผ่ำนส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหำนคร บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบทัง้ดำ้นกำรออกแบบ กำรจดัสง่แบบ กำรรบัรองโดย
วิศวกรโยธำ มำตรฐำนกำรติดตัง้ กำรเดินระบบไฟฟำ้และมำตรฐำนควำมปลอดภยั โดยมีวิศวกรจำก
ส ำนกัจรำจรและขนสง่ เป็นผูค้วบคมุงำนติดตัง้ร่วมกบับริษัททกุครัง้ นอกจำกนี ้ส  ำหรบัสื่อประเภท 
Fonebooth ทีบ่รษัิทรบัสทิธิจำก บรษัิท ทีโอที จ ำกดั(มหำชน) (TOT) ซึง่ในกำรใชพ้ืน้ท่ีบรษัิทมีหนำ้ที่
ปฏิบตัิตำมระเบียบในกำรติดตัง้และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรติดตัง้ตำมที่ TOT ซึง่เป็นไปตำม
ระเบียบจำกกรุงเทพมหำนคร 

 สือ่โฆษณาที่ติดตัง้นอกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เช่น สือ่โฆษณาในเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
จงัหวดัอดุรธาน ีเป็นตน้ 
ส ำหรบัสือ่โฆษณำที่ติดตัง้นอกเขตกรุงเทพมหำนคร  เช่น สื่อโฆษณำในเทศบำลนครเชียงใหม ่บรษัิท
ไดป้ฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติรกัษำควำมสะอำด รวมถึงตอ้งมีกำรด ำเนินกำรแบ่งพืน้ที่โฆษณำเพื่อ
สงวนสิทธิใหเ้ทศบำลนครเชียงใหม่ ท ำกำรประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบังำนรำชกำร และในระหว่ำงอำยุ
สญัญำเช่ำ ตอ้งปฏิบตัิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยเก่ียวกับกำรจดัหำประโยชนใ์นทรพัยส์ินของ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรสว่นทอ้งถ่ินที่บงัคบัอยู่แลว้ เป็นตน้  กรณีกำรติดตัง้สื่อโฆษณำในจงัหวดั
อื่นๆ บรษัิทไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบของแตล่ะทอ้งที่ซึง่ก ำกบัดแูลโดยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบำลเมือง เทศบำลนคร องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เป็น
ตน้ 

3) สือ่โฆษณำดิจิทลั (Digital)  

 สือ่โฆษณาทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีข่องหนว่ยงานราชการ (ทีร่าชพสัด)ุ เช่น Plan B TV เป็นตน้ 
ส ำหรบัสือ่โฆษณำที่ไดร้บัสทิธิจำกกองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ในกำร
ด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำบนป้อมต ำรวจซึ่งเป็นที่รำชพสัด ุบริษัทจะตอ้งปฎิบตัิตำมระเบียบของ
กรมธนำรกัษ์  

 สื่อโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณพืน้ที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายในและภายนอกอาคาร เช่น Parc 
Paragon & 90 Degree และ Digital Billboard เป็นตน้ 
บริษัทปฏิบตัิตำม พระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  และกฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง โดยมี

วิศวกรระดบัวฒุิวิศวกร วฒุิสถำปนิก ลงนำมรบัรองกำรออกแบบตำมกฎระเบียบประกอบกำรยื่นเอกสำร
ใหก้บัผูท้ี่พิจำรณำ โดยหำกเป็นพืน้ท่ีเปลำ่ที่ไมม่ีสิง่ปลกูสรำ้ง บรษัิทจะด ำเนินกำรดว้ยตนเอง ทัง้ดำ้นกำร
ออกแบบ กำรก่อสรำ้ง ลงนำมรบัรอง แตใ่นกรณีที่เป็นพืน้ท่ีเช่ำที่มีอำคำรหรือสิ่งปลกูสรำ้งอยู่แลว้ จะเป็น
หนำ้ที่ของผูใ้หเ้ช่ำพืน้ท่ีหรอืเจำ้ของอำคำรเป็นผูด้  ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4) สือ่โฆษณาภายในหา้งสรรพสนิคา้และสือ่โฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ( Retail Media) เช่น ศูนย์การคา้    
เมกาบางนา, สยามพารากอน, เซ็นทรลัเวิล์ด,เซ็นทรลัพระราม 9, สยามเซ็นเตอร์, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทีย  
และ บิ๊กซี เป็นตน้  

เป็นสื่อโฆษณำทัง้ประเภทภำพนิ่ง ดิจิทลัและอินเทอรแ์อคทีพ (Touch Screen) ซึ่งกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อ
ดงักลำ่วบรษัิทมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของศนูยก์ำรคำ้แตล่ะแห่ง โดยน ำเสนอแบบก่อสรำ้ง รบัรองแบบ
ก่อสรำ้ง แบบงำนติดตัง้ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัของแต่ละแห่ง รวมถึงมีวิศวกรผูค้วบคุมงำน
ก่อสรำ้ง และมีวิศวกรที่ปรกึษำของศนูยก์ำรคำ้เป็นผูต้รวจสอบงำนและควำมถกูตอ้งของงำนทุกครัง้ โดยท ำ
ประกนัควำมรบัผิดตอ่บคุคลที่ 3 ไว ้ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

5) สือ่โฆษณาภายในสนามบนิ (Airport Media)  

ส ำหรบัสื่อโฆษณำที่ติดตัง้ในสนำมบินทัง้ 6 แห่งของ บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย บริษัทมีหนำ้ที่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของ AOT โดยน ำเสนอแบบก่อสรำ้ง รบัรองแบบก่อสรำ้ง แบบงำนติดตัง้ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัของ AOT 

2.4  กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน 
2.4.1 กลยุทธก์ำรแข่งขัน 

ในปัจจุบันสื่อโฆษณำของบริษัทมีเครือข่ำยครอบคลุมอยู่ในทุกพืน้ที่ในกรุงเทพฯ โดยรวมถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่ส  ำคญัทัง้รถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศและระบบรถไฟฟ้ำ พืน้ที่กลำงแจ้งที่เป็นจุดยุทธศำสตรส์  ำคญัของ
กรุงเทพฯ รวมถึงศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ สนำมบินและสถำนท่ีพกัผอ่น ตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม 52 จงัหวดัทั่วประเทศ ท ำใหส้ื่อ
โฆษณำของบรษัิทเขำ้ถึงกลุม่คนท่ีหลำกหลำยทัง้ในแง่อำย ุรำยได ้และรูปแบบกำรใชชี้วิตประจ ำวนั และสำมำรถตอบโจทย ์
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรที่ต้องกำรท ำกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรขำยในภำวะกำรตลำดที่มีกำรแข่งขันสูงได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ  

นอกจำกนี ้สือ่โฆษณำของบรษัิทสำมำรถเขำ้ถึงทกุรูปแบบกำรใชชี้วิตประจ ำวนัของผูบ้รโิภคตัง้แตเ่ชำ้จรดเย็น 
และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคปัจจุบันที่ใช้เวลำอยู่นอกบำ้นมำกขึน้ เช่น  เมื่อผูบ้ริโภคออกจำกบำ้นในตอนเช้ำ 
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปท ำงำนหรือไปเที่ยวหำ้งสรรพสินคำ้ก็จะตอ้งพบเจอสื่อต่ำงๆของบริษัท เช่น สื่อบนรถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี 
สื่อป้ำยโฆษณำ Metro Poster สื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ สื่อโฆษณำบนทำงด่วน  และสื่อโฆษณำ
ประเภท Street Furniture เป็นตน้ เมื่อไปถึงที่ท ำงำนหรอืหำ้งสรรพสนิคำ้ก็จะสำมำรถรบัชมสือ่โฆษณำของบรษัิทตำมอำคำร
หรือสถำนที่ส  ำคญัต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90 degree ที่สยำมพำรำกอน เครือข่ำยจอดิจิทลัสยำม เมกำบำงนำ และจอ
โฆษณำดิจิทลัขนำดใหญ่ที่ เซ็นทรลัเวิลด ์อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์และในหำ้งสรรพสนิคำ้ไอคอนสยำม เป็นตน้  

เปำ้หมำยของบริษัทคือ กำรเป็นผูน้  ำในธุรกิจใหบ้ริกำรงำนโฆษณำที่ใชส้ื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out 
of Home Media) ทัง้ในประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย โดยเพื่อท่ีจะบรรลเุปำ้หมำย บรษัิทไดก้ ำหนดกลยทุธด์งัตอ่ไปนี  ้

1) เน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสื่อโฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลุมทุกพืน้ที่ เข้ำถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม 
ตอบสนองทกุรูปแบบกำรใชชี้วิตประจ ำวนั ในทกุเวลำ   

1.1) บรษัิทมุง่เนน้และใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรคน้หำ พฒันำและต่อยอดพืน้ที่ที่มีศกัยภำพ กำรพฒันำ
สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัเพื่อเสรมิสรำ้งจดุแข็งของสื่อโฆษณำของบริษัทที่มีเครือข่ำยดำ้น
ควำมหลำกหลำย ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ บริษัทเนน้
กำรน ำเสนอแพคเกจ เครือข่ำยสื่อโฆษณำจำกกำรคดัสรรจำกสื่อโฆษณำทัง้หมด และน ำมำ
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ผสมผสำนกันเพื่อให้ได้บริกำรสื่อโฆษณำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสงูสดุ ครอบคลมุผูช้มไดอ้ย่ำงทั่วถึง  และมีควำมคุม้ค่ำต่อเม็ดเงินโฆษณำของ
ลกูคำ้  

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำที่ครอบคลมุฐำนผูช้มและเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจที่โดดเด่นมำก
ที่สดุใน พืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสรำ้งควำมคุม้คำ่ตอ่ลกูคำ้ในกำรใชบ้รกิำรของบรษัิท   

บรษัิทใหค้วำมส ำคญัในกำรสรรหำพืน้ท่ีติดตัง้สื่อโฆษณำเป็นอย่ำงมำก โดยจะตอ้งเป็นพืน้ที่ซึ่ง
ผ่ำนสำยตำผูบ้ริโภคจ ำนวนมำก และพืน้ที่ติดตั้งจะตอ้งเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจและโดดเด่น
มำกที่สดุ เพื่อคุม้คำ่ตอ่กำรลงทนุของเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร  

ส ำหรบัสือ่ดิจิทลั บริษัทจะเลือกสถำนที่ ที่เป็นศนูยก์ลำงธุรกิจ (CBD) และตำมหำ้งสรรพสินคำ้
ชัน้น ำ ส ำหรบัสื่อโฆษณำแบบภำพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดส ำคญัในกำร
เดินทำงสญัจร เช่น ริมถนน และบนทำงด่วน ในช่วงที่มีกำรจรำจรหนำแน่นที่สดุ  (เช่น ถนน
พระรำม 4 ถนนสำทร ถนนสขุุมวิท ถนนเพชรบรุี ทำงด่วนช่วงพระรำม 4-วิภำวดี และหนำ้ด่ำน
จ่ำยเงินบนทำงดว่น เป็นตน้) และ/หรอื เป็นจดุยทุธศำสตรท์ี่ก ำลงัมีกำรพฒันำในอนำคตอนัใกล ้
(เช่น บรเิวณถนนพระรำม 9 และ เสน้เอกมยั – รำมอินทรำ เป็นตน้) ส  ำหรบัสื่อโฆษณำบนระบบ
ขนสง่มวลชน บรษัิทเลอืกสือ่โฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ ซึง่เป็นระบบขนสง่ที่มี
ผูใ้ชบ้รกิำรมำกที่สดุ และเป็นระบบขนสง่ที่สำมำรถเขำ้ถึงผูร้บัชมทกุกลุม่เป้ำหมำยทั่วกรุงเทพฯ 
แบบขยำยวงกวำ้ง และ สื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี ซึ่งเป็นระบบขนสง่ที่มีอตัรำกำร
เติบโตของจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรสงู และจะเป็นระบบขนสง่มวลชนที่มีโครงข่ำยเช่ือมโยงระหว่ำง
กรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ ชัน้นอก รวมถึงปริมณฑลที่สมบรูณ ์และมีศกัยภำพในกำรเป็น
ระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนำคต ส ำหรบัสือ่โฆษณำในสนำมบิน บรษัิทเลอืกพืน้ท่ีสื่อในบริเวณ
ที่เป็นจุดพกัรอของผูโ้ดยสำร อำทิ ในบริเวณประตูก่อนขึน้อำกำศยำน จุดรอรบักระเป๋ำ  และ
บรเิวณรอตรวจคนเขำ้เมือง เป็นตน้ 

1.3) คิดคน้นวตักรรม (Innovation) ในกำรน ำเสนอสื่อโฆษณำใหม่อย่ำงต่อเนื่องและ ส่งเสริม
ภำพลกัษณเ์พื่อรกัษำควำมเป็นผูน้  ำของอตุสำหกรรม 

บรษัิทใหค้วำมส ำคญัในดำ้นนวตักรรม (Innovation) ในกำรพฒันำและน ำเสนอเพื่อใหบ้รกิำรสือ่
โฆษณำที่นำ่สนใจ และ สง่เสรมิภำพลกัษณเ์พื่อรกัษำควำมเป็นผูน้  ำของอตุสำหกรรม โดยมีกำร
ผสมผสำนรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล  ำ้สมยั เพื่อสรำ้งสรรคส์ือ่โฆษณำใหมเ่พื่อน ำเสนอให้
ลกูคำ้ไดเ้ลอืกสรร โดยเนน้ตอบสนองควำมตอ้งกำร ดำ้นกำรวำงแผนกลยทุธแ์ละกำรตลำดของ
เจ้ำของสินคำ้และบริกำร เช่น กำรน ำเสนอสื่อโฆษณำภำยนอกรถโดยสำรประจ ำทำงปรับ
อำกำศประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสรำ้งควำมตื่นตำตื่นใจเป็นที่จดจ ำของผูร้บัชม 
กำรออกแบบสื่อโฆษณำใหเ้ขำ้กับป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรอจัฉริยะแก่ผูใ้ชท้ำงด่วนเพื่อสรำ้ง
สำธำรณประโยชนค์วบคูก่บักำรดงึดดูควำมสนใจใหก้บัสือ่โฆษณำในช่วงระหวำ่งรอกำรจ่ำยเงิน
คำ่ผำ่นทำงดว่น กำรน ำเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสบีนสือ่โฆษณำภำพนิ่งเพื่อสรำ้งควำมโดด
เดน่และเนน้จดุขำยของผลิตภณัฑน์ัน้ๆ กำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตบนรถประจ ำทำงเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ผูโ้ดยสำรโดยไม่เสียค่ำบริกำร  เป็นตน้ โดยแนวคิดและแนว
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ปฏิบตัิเหลำ่นี ้เป็นกำรเพิ่มศกัยภำพใหม้ีควำมสำมำรถเหนือคู่แข่งของบริษัทในกำรท ำสญัญำ
เช่ำพืน้ท่ีใหมแ่ละขยำยอำยสุญัญำเช่ำพืน้ท่ีเดิมเป็นอยำ่งมำก  

2) ใหค้วำมส ำคญักบับรกิำรแบบครบวงจร (Total Solution)  
บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำครบวงจรตัง้แต่ใหค้  ำปรกึษำในกำรวำงแผน กำรตลำด 

กำรคิดเนือ้หำและน ำเสนอสือ่โฆษณำ (Content Development) กำรสรำ้งเครอืข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึง
กำรผลิตชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) ติดตัง้ และดูแลรกัษำสื่อตลอดระยะเวลำของกำรใหบ้ริกำร โดยบริษัทเป็นผู้
น  ำเสนอแนวคิดตลอดจนรำยละเอียดหลกัของสื่อโฆษณำ เช่น ลกัษณะและโทนสี ลกัษณะของหนงัโฆษณำ เป็นตน้ เพื่อให้
เหมำะสมและมีประสทิธิภำพสงูสดุกบัผูบ้ริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท นอกจำกนีบ้ริษัทยงัพฒันำ วิเครำะห์แนวโนม้
กระแสนิยม เทรนดแ์ฟชั่นต่ำงๆ ที่เป็นควำมตอ้งกำรของตลำด เพื่อใหผ้ลงำนโฆษณำออกมำเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่และ
เจำ้ของสินคำ้และบริกำร อีกทัง้บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักับคณุภำพของสื่อโฆษณำของบริษัทและบริกำรภำยหลงักำรขำย 
(After Sale Service) เป็นอย่ำงมำก โดยมีเป้ำหมำยรกัษำมำตรฐำนคณุภำพสงูสดุของอตุสำหกรรม ทัง้นีค้วำมทำ้ทำยที่
ส  ำคญัและเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสนิใจของผูใ้ชบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัคือ กำรบริหำรจดักำรใหส้ื่อโฆษณำ
อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณแ์ละเหมำะสมตอ่กำรน ำเสนอตลอดเวลำ  เนื่องจำกสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัสว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ที่
กลำงแจง้ และมีควำมเสี่ยงต่อผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกที่ยำกต่อกำรควบคมุ เช่น สภำพอำกำศ หรืออบุตัิเหต ุเป็นตน้ 
บรษัิทจึงมีกำรจดัตัง้ทีมงำน ระบบบริหำรจดักำร รวมทัง้อปุกรณเ์ฉพำะ เพื่อดแูลรกัษำในกำรป้องกนัควำมเสียหำยและเพื่อ
ซ่อมแซมสื่อโฆษณำที่ใชน้  ำเสนอ ทกุวนั ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมำตรฐำนสงูสดุ โดยบริษัทสำมำรถตรวจสอบและติดตำม
คุณภำพของอุปกรณ์ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ และมีกำรตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณำจำกทีมช่ำงผู้ช  ำนำญและมำก
ประสบกำรณ ์ในกรณีที่พบว่ำสื่อโฆษณำเกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมสภำพ บริษัทจะสง่ทีมงำนซ่อมบ ำรุงและซ่อมแซมสื่อ
โฆษณำคืนสูส่ภำพสมบรูณต์ำมระยะเวลำที่บรษัิทก ำหนดในนโยบำยตอ่ผูใ้ชบ้รกิำร (ภำยใน 24 ชั่วโมงส ำหรบัสือ่สว่นใหญ่)  

3) ใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำขอ้ไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนั โดยเนน้กำรใชจ้ดุแข็งที่บรษัิทมี 
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะต่อยอดธุรกิจสื่อใหห้ลำกหลำยเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ในแง่กำรขยำยธุรกิจเดิม และเขำ้สู่

ธุรกิจใหม่ในอุตสำหกรรมสื่อ โดยดึงเอำจุดแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมำใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ โดยบริษัทมีศกัยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ดว้ยประสบกำรณ ์ควำมช ำนำญ 
และตรำสนิคำ้ (branding) ที่แข็งแกรง่และเป็นท่ียอมรบัในธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรือผูถื้อ
หุน้เชิงกลยทุธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถำนะที่พรอ้มจะขยำยธุรกิจและฐำนลกูคำ้ของบริษัทในอนำคต เช่น กำรขยำย
ธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัสูท่ั่วประเทศ และ ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจสูป่ระเทศอื่นในภมูิภำคอำเซียน ในอนำคต หรอื กำร
ตอ่ยอดและพฒันำควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรสือ่อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

นอกจำกนีต้ำมที่บริษัทมีผูถื้อหุน้เชิงกลยุทธ์เขำ้เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้
ใหบ้ริกำรดำ้นสื่อขนำดใหญ่อนัดบั 2 ของอินโดนีเซีย โดยจำกควำมรว่มมือของ Emtek Group จะช่วยใหบ้ริษัทมีศกัยภำพ
สงูขึน้ในกำรขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีควำมช ำนำญ ทัง้ในระดบัประเทศและระดับภูมิภำคไดใ้น
อนำคต  

2.4.2 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ลกูคำ้ของบรษัิทสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ตำมลกัษณะกำรติดตอ่ ดงันี ้
1) กลุม่บรษัิทเอเจนซี่ 

บรษัิทเอเจนซี่จะท ำหนำ้ที่ในกำรวำงแผนกลยทุธก์ำรใชส้ือ่ในรูปแบบตำ่งๆ ใหก้บัเจำ้ของสนิคำ้และบริกำร
ซึ่งเป็นบริษัทขนำดใหญ่หรือบริษัทขำ้มชำติ (Multinational Company) ที่มีสินคำ้และผลิตภณัฑท์ี่หลำกหลำย และมี
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งบประมำณดำ้นกำรตลำดจ ำนวนมำก เอเจนซี่จึงมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดแผนกำรใชง้บโฆษณำ และกำรเลือกใชส้ื่อ
โฆษณำใหก้บั บรษัิทเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรนัน้ๆ โดยท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนเจำ้ของสินคำ้หรือบริกำรในกำรติดต่อกบับริษัท
เป็นผูผ้ลิต และติดตัง้สื่อโฆษณำ เอเจนซี่สว่นใหญ่จะมองหำบริษัทขนำดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลมุและ
เขำ้ถึงฐำนผูบ้รโิภคจ ำนวนมำก รวมถึงกำรมีนวตักรรมกำรน ำเสนอสนิคำ้และบรกิำรท่ีโดดเด่นและดึงดดูกลุม่เป้ำหมำยอย่ำง
มี ประสทิธิภำพ โดยในปีพ.ศ. 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกลกูคำ้กลุม่บริษัทเอเจนซี่เป็นสดัสว่นรอ้ยละ  59 ของรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรของบรษัิท 

2)  กลุม่ลกูคำ้ที่เป็นเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร 
กลุ่มลกูคำ้ประเภทนีส้่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMES) บริษัทเอกชน 

รวมถึงองคก์รของรฐัและรฐัวิสำหกิจทั่วไป ซึง่เป็นเจำ้ของสนิคำ้หรอืบรกิำรโดยตรง และตอ้งกำรติดตอ่กบับรษัิทโดยไมผ่ำ่น 
เอเจนซี่ เพื่อใหบ้ริษัทเป็นผูว้ำงแผนกำรใชส้ื่อโฆษณำ ผลิตและติดตัง้สื่อโฆษณำ โดยกลุม่ลกูคำ้ดงักลำ่วจะมองหำบริษัทที่
สำมำรถใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำที่หลำกหลำย และครบวงจร ตัง้แตใ่หค้  ำปรกึษำในกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดเนือ้หำ และน ำ 
เสนอสื่อโฆษณำ (Content Development) กำรสรำ้งเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึงกำรจัดหำผูผ้ลิต
ชิน้งำนโฆษณำ (MediaProduction) โดยในปีพ.ศ. 2562 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกลกูคำ้ที่เป็นเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร เป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 41 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษัิท 

บริษัทมีสดัสว่นยอดขำยจำกลกูคำ้ที่เป็นเอเจนซี่รำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี 2560 2561 และ 2562 คิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 62.7 รอ้ยละ 43.27 และรอ้ยละ 46.48 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั และมีสดัสว่นยอดขำยจำกลกูคำ้ที่เป็น
เจำ้ของสินคำ้และบริกำรรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี  2560 2561 และ 2562  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  20.0  รอ้ยละ 22.6 
และรอ้ยละของ 20.30 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

สดัสว่นลกูคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกตอ่รำยไดร้วมทัง้หมดของบรษัิทระหวำ่งปี 2560-2562  สำมำรถสรุปได้
ดงันี ้
 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สดัส่วนรำยไดล้กูคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อรำยไดร้วม 
(รอ้ยละ)  

68.7 53.2 52.9 

 

ทัง้นีต้ัง้แตปี่ 2554 ที่ผำ่นมำ บรษัิทไมม่ีสดัสว่นกำรขำยใหแ้ก่ลกูคำ้รำยใดรำยหนึง่เกินกวำ่รอ้ยละ 30 ของ
รำยไดร้วมทัง้หมดของบรษัิทในปีนัน้ๆ 

2.4.3 อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 

 ปัจจุบันกำรใช้สื่อโฆษณำ (Advertising) มีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ในยุคที่
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง  กำรโฆษณำผำ่นสือ่ประเภทตำ่งๆ เป็นท่ียอมรบัโดยทั่วกนัวำ่เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภำพในกำรท ำกำรตลำด  ซึ่งผูป้ระกอบกำรและนกักำรตลำดจ ำเป็นตอ้งศึกษำควำมหมำยลกัษณะและประเภท
ของสื่อทกุชนิดอย่ำงลกึซึง้และเขำ้ใจ เพื่อน ำไปเป็นองคป์ระกอบในกำรเลือกใชส้ื่อใหเ้หมำะสมกับประเภทของสินคำ้หรือ
ธุรกิจนัน้ๆ  ดงันัน้บทบำทและควำมส ำคญัของสือ่โฆษณำจงึมนียัะส ำคญัที่นกัธุรกิจตอ้งท ำควำมเขำ้ใจซึง่สง่ผลดีตอ่บรษัิททัง้
ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น สำมำรถช่วยเพิ่มยอดขำย สำมำรถเพิ่มกำรรบัรูใ้นตวัสินคำ้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพใน
กำรสือ่สำรกบัผูบ้รโิภค รวมไปถึงเป็นกำรสรำ้งควำมภกัดีตอ่ตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) เป็นตน้ ผูผ้ลิตสินคำ้ที่มีกำรโฆษณำ
ผำ่นสือ่ตำ่งๆ จะไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ที่ไมม่ีกำรโฆษณำเป็นอยำ่งมำก  
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เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยสือ่โฆษณำ ประกอบไปดว้ย คำ่ใชจ้่ำยจำกกิจกรรมกำรตลำดของทกุภำคธุรกิจ ค่ำใชจ้่ำย
ในสือ่โฆษณำจึงมีแนวโนม้ที่จะเปลีย่นแปลงตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ผูผ้ลติสนิคำ้จะมีแรงจงูใจ
ในกำรเพิ่มกำรใชจ้่ำยในกำรโฆษณำเพื่อชิงสว่นแบง่กำรตลำดในก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่มำกขึน้ ส  ำหรบัช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ภำวะถดถอย ผูผ้ลติสนิคำ้สำมำรถลดงบประมำณในกำรโฆษณำลงไดง้่ำยที่สดุเมื่อเทียบกบั กำรลดค่ำใชจ้่ำยดำ้นอื่นๆ เช่น 
กำรลดจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  

 ภำพรวมมูลค่ำกำรใช้จ่ำยอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำปี 2561 - 2562 (ล้ำนบำท) 

 
 

 ภำพรวมของอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำโดยรวมมีมลูคำ่ลดลงรอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัมลูค่ำสื่อโฆษณำในปีก่อนหนำ้ 
มลูค่ำสื่อโฆษณำที่ลดลงเป็นผลมำจำกกำรใชส้ื่อโฆษณำดัง้เดิมยกเวน้สื่อโฆษณำภำยในโรงภำพยนตร์ โดยภำพรวมในปี 
2562 มลูค่ำกำรใชส้ื่อโฆษณำในแต่ละกลุม่มีกำรเปลี่ยนแปลงดงัต่อไปนี ้โทรทศันล์ดลงรอ้ยละ  0.2 วิทยลุดลงรอ้ยละ 1.3 
หนงัสอืพิมพล์ดลงรอ้ยละ 24.1 นิตยสำรลดลงรอ้ยละ 26.0 และโรงภำพยนตรเ์ติบโตรอ้ยละ 16.5 ขณะที่สือ่โฆษณำนอกที่อยู่
อำศยัยงัสำมำรถเติบโตไดใ้นระดบัรอ้ยละ 4.5 ดว้ยมลูค่ำกว่ำ 14,600 ลำ้นบำท สง่ผลใหใ้นปี 2562 สื่อโฆษณำนอกที่อยู่
อำศยัมีสว่นแบง่มลูคำ่ทำงกำรตลำดเพิ่มขึน้อยูใ่นระดบัรอ้ยละ 13.9 ของอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำโดยรวม 

แนวโน้มอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 

ปัจจุบันสื่อโฆษณำยังเป็นที่นิยมของนักกำรตลำดและเจำ้ของสินคำ้ที่ ใช้เป็นตวักลำงในกำรสื่อสำรไปยัง
ผูบ้รโิภคใหส้ำมำรถรบัสำรและขอ้มลูไดอ้ยำ่งรวดเร็วอย่ำงทนัท่วงทีและมีประสิทธิภำพ เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำย
ไดอ้ยำ่งเหมำะสมตอบโจทยก์ลุม่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งตรงจดุ กำรวำงแผนกำรใชส้ือ่ถือเป็นกลยทุธท์ี่ส  ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยทีวียงั
เป็นสื่อที่ผู้คนให้ควำมสนใจและเลือกใช้มำกที่สุดเพรำะเป็นสื่อที่เขำ้ถึงผูค้นได้อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถสรำ้ง Brand 
Awareness ใหก้บัสนิคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี แต่ปัจจุบนัสื่อหนงัสือพิมพ ์นิตยสำร และวิทย ุมีสดัสว่นกำรใชจ้่ำยที่ลดลงไปจำกใน
อดีต ขณะที่สื่อนอกบำ้น สื่ออินเทอรเ์น็ต และสื่อดิจิทลั กลบัเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นสองสื่อหลกัที่รองจำกสื่อทีวี 
ท ำใหค้ำดกำรณว์ำ่ในอนำคตสือ่นอกที่อยูอ่ำศยั สือ่อินเตอรเ์น็ต และสือ่ดิจิทลั จะเป็นตวัรองรบัสว่นแบง่กำรตลำดของสื่อเก่ำ
ที่ปรบัตวัลดลงได ้
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นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมสื่อโฆษณำมีแนวโนม้ที่จะมีกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ ทัง้กำรแข่งขนัทำงดำ้น
รำคำ  กำรใหบ้รกิำร นวตักรรม และกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำด นกักำรตลำดและเจำ้ของสนิคำ้จึงมองหำบรษัิทหรอืผูใ้หบ้ริกำร
ที่ใหบ้ริกำรดำ้นสื่อโฆษณำอย่ำงเต็มรูปแบบ ตำมสนองแคมเปญทำงกำรตลำดไดอ้ย่ำงตรงจุด  ดงันัน้นวตักรรมถือเป็นสิ่งที่
บรษัิทสือ่โฆษณำจะตอ้งตระหนกัถึงเป็นส ำคญั 

2.4.4 อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศัย (Out of Home Media)  

 ธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) ประกอบดว้ยสื่อโฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน 
(Transit) สือ่โฆษณำกลำงแจง้ (Outdoor) และสื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้และซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (Retail Media) โดย
สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัถือไดว้ำ่เป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคญัมำกขึน้และก ำลงัเติบโตเป็นสื่อที่ผูป้ระกอบกำรปรบัสดัสว่น
คำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำดมำใชม้ำกขึน้ สบืเนื่องมำจำกโครงสรำ้งอตุสำหกรรมที่มีกำรเปลีย่นแปลง ผูล้งโฆษณำมีแนวโนม้ที่จะ
จดัสรรงบโฆษณำโดยเลอืกใชส้ือ่แนวใหมท่ี่มีประสิทธิภำพสงู มีควำมคุม้ค่ำ สำมำรถครอบคลมุและเขำ้ถึงกลุม่เป้ำหมำยได้
ทัง้กลุม่เฉพำะเจำะจงและกลุม่ลกูคำ้ฐำนกวำ้ง (Mass Market) เพิ่มมำกขึน้ 

 จำกแผนภำพรวมมลูคำ่กำรใชจ้่ำยอตุสำหกรรมสื่อโฆษณำปี 2561-2562 จะพบว่ำสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่
อำศยัที่มีจ ำนวนคำ่ใชจ้่ำยสงูที่สดุในปี 2562 ไดแ้ก่ สือ่โฆษณำกลำงแจง้เท่ำกบั  6,876 ลำ้นบำท รองลงมำคือสื่อโฆษณำใน
ระบบขนสง่มวลชน สือ่โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้และซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ที่มีคำ่ใชจ้่ำยเท่ำกบั 6,686 ลำ้นบำท และ 1,038 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 จำกอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำโดยรวมในปี 2562 ที่เติบโตคิดเป็นรอ้ยละ 4.5 จำกปีก่อนหนำ้ ในขณะที่ภำพรวม
ของกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมมีแนวโนม้สงูขึน้จำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่และจำกกำรควบรวมกิจกำรของผูป้ระกอบกำร
รำยอื่นๆ แตส่ือ่โฆษณำของบรษัิทยงัคงเติบโดด้ี โดยรำยไดร้วมของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.8 จำกปีก่อนหนำ้ ซึ่ง
เพิ่มสงูขึน้มำกกว่ำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมอย่ำงมีนยัส ำคญั เป็นผลจำกกำรที่บริษัทมีกำรลงทนุพฒันำสื่อใหม่ๆ อย่ำง
ตอ่เนื่องในปีที่ผำ่นมำ ประกอบกบักำรท่ีนกักำรตลำดปรบัลดคำ่ใชจ้่ำยโฆษณำในสื่อรูปแบบเก่ำ อำทิ โทรทศัน ์สิ่งพิมพ ์และ
เพิ่มสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั ซึ่งมีอัตรำค่ำโฆษณำที่ต  ่ำกว่ำและเหมำะสมกับพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัท่ีใชเ้วลำนอกที่อยูอ่ำศยัเพิ่มขึน้ 

 จำกแนวโนม้ที่ผูล้งโฆษณำจะมุง่เลอืกซือ้สือ่โฆษณำที่มีควำมคุม้คำ่ และสำมำรถเขำ้ถึงผูช้มไดใ้นวงกวำ้ง แต่
ในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งสำมำรถสรำ้งประสบกำรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และบริกำรไดอ้ย่ำงใกลชิ้ด และสอดแทรกโฆษณำไป
กบักำรใชชี้วิตประจ ำวนัของกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงกลมกลืน โดยเมื่อพิจำรณำจำกพฤติกรรมของผูค้นในสงัคมควบคู่
กนัไปก็จะพบวำ่มีรูปแบบกำรใชชี้วิตนอกบำ้นทัง้ในวนัท ำงำนและวนัหยดุเพิ่มมำกขึน้ นิยมจบัจ่ำยใชส้อยที่หำ้งสรรพสินคำ้ 
รำ้นคำ้ปลีกขนำดใหญ่ และรำ้นสะดวกซือ้ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใช้เวลำบนทอ้งถนนยำวนำนเนื่องจำกกำรจรำจรที่ติดขัด 
ตลอดจนมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงโดยใช้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศมำกขึน้ ซึ่งสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโอกำสที่เพิ่มขึน้ของสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัในฐำนะสือ่โฆษณำที่สำมำรถตอบโจทยข์อ้จ ำกดั
ดำ้นงบประมำณของผูผ้ลิตสินคำ้และบริกำร และในขณะเดียวกันก็ยงัมีควำมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้นในสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไปไดเ้ป็นอยำ่งดี สง่ผลใหส้ือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัเป็นหนึง่ในสือ่ทำงเลอืกที่นำ่จบัตำมองในอนำคต 

 นอกจำกนี ้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัยงัมีกำรพฒันำใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ หรือที่เรียกกันว่ำ 
DOOH (Digital Out of Home) โดยเครือข่ำยของ DOOH นีจ้ะประกอบไปดว้ย Signage Screen, Kiosk และ Jumbotron 
(จอภำพขนำดใหญ่) เป็นตน้ เป็นกำรใชง้ำนผสำนไปกบัสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัรูปแบบเดิมๆ ทัง้บนรถไฟฟ้ำ บนรถ
โดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ หรอืสือ่ภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ และปำ้ยโฆษณำกลำงแจง้ เพื่อใหม้ีสสีนัและมีกำรโตต้อบและ
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สือ่สำรระหวำ่งกนั (Interactive) มำกยิ่งขึน้ นบัเป็นแนวโนม้ที่จะท ำใหชี้วิตนอกบำ้นของผูบ้ริโภคมีสีสนั ขณะเดียวกนัยงัเป็น
กำรดงึดดูใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลำอยูก่บัสนิคำ้นัน้ๆ มำกขึน้ดว้ย ซึง่กำรน ำเสนอในรูปแบบใหม่นีจ้ะท ำใหส้ื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่
อำศยัเป็นท่ีพดูถึงและจดจ ำ และเป็นประสบกำรณใ์หม่ที่ไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน  และยงัสง่ผลใหผู้ช้มสื่อโฆษณำสำมำรถรบัรู ้
และจดจ ำสนิคำ้และบรกิำรไดด้ียิ่งขึน้ ท ำใหส้นิคำ้ตำ่งๆ หนัมำใชส้ือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั เพื่อตอบโจทยก์ำรสรำ้งกำร
รบัรูใ้นแบรนดแ์ละเขำ้ถึงผูบ้รโิภคแทนสือ่อื่นๆ มำกขึน้ 

ทัง้นีเ้มื่อพิจำรณำสว่นแบง่ทำงกำรตลำดของผูใ้หบ้รกิำรสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัรำยใหญ่ ซึ่งจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัย ์มีรำยละเอียดของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2562 ดงันี ้

บริษัท รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 

บรษัิท วี จี ไอ จ ำกดั (มหำชน)  6,682.37 

บรษัิท แพลน บี มีเดีย (มหำชน) 4,919.5 

บรษัิท อควำ คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 1,527.52 

 บรษัิท มำสเตอร ์แอด จ ำกดั (มหำชน) 3,045.18 

     ที่มำ: www.setsmart.com 

2.5 กำรจัดหำผลิตภณัฑห์รือบริกำร 

2.5.1 กำรจัดหำสถำนที่ตดิตั้งสื่อโฆษณำ  
ในกำรจดัหำพืน้ท่ีติดตัง้สือ่ บรษัิท มีกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) บรษัิทท ำกำรศกึษำ ส ำรวจ และวิจยัพืน้ท่ีที่มีศกัยภำพและเป็นจุดสนใจของผูบ้ริโภคกลุม่เป้ำหมำยของ

เอเจนซี่ หรอืเจำ้ของสินคำ้และบริกำร โดยมีทีมงำนคิดคน้และพฒันำสื่อของบริษัท พรอ้มกบับริษัท ได้
ว่ำจ้ำงบริษัทวิจัยชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ หรือสถำบันวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยเพื่อ
ท ำกำรศึกษำ ส ำรวจ วดัผล รวมถึงพฤติกรรม และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่
อำศยั (Out of Home Media) เพื่อใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชส้ื่อของเอเจนซี่ หรือ เจำ้ของ
สนิคำ้และบรกิำร และตอบสนองรูปแบบกำรใชชี้วิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลง และครอบคลมุผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น  สื่อที่เขำ้ถึงผูบ้ริโภคสำมำรถพบเห็นไดร้ะหว่ำงกำรเดินทำงไม่ว่ำจะโดยสำรดว้ย     
รถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ รถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี รถไฟฟ้ำบีทีเอส กำรเดินทำงบนทำงเทำ้ กำร
เดินทำงโดยใชร้ถยนตส์ว่นตวั หรอืแมก้ระทั่งป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภำพนิ่ง (Static) และ
ดิจิทลั (Digital)  ที่เป็นจดุเดน่ตอ่สำยตำผูค้นระหวำ่งกำรเดินทำง หรอืสือ่ที่จะเห็นไดร้ะหวำ่งกำรพกัผอ่น
จบัจ่ำยใชส้อยตำมหำ้งสรรพสนิคำ้ตำ่งๆ เป็นตน้ 

2) บริษัทน ำขอ้มูลจำกกำรส ำรวจ และ วิจัยที่ไดม้ำวิเครำะหแ์ละประชุมคณะผูบ้ริหำรเพื่อก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรของสือ่โฆษณำที่จะติดตัง้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ และแผนกำรตลำด โดยค ำนงึถึงประสิทธิภำพ
ในกำรเขำ้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำย โดยค ำนึงถึงสำธำรณประโยชน ์พรอ้มศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง
กำรลงทนุตำมนโยบำยของบรษัิท  

3) บริษัทท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเบือ้งตน้ร่วมกับเอเจนซี่ หรือเจำ้ของสินคำ้และบริกำร โดยน ำเสนอ
พืน้ที่สื่อโฆษณำ นวตักรรม ควำมคิดสรำ้งสรรคท์ี่แปลกใหม่ ณ จุดติดตัง้นัน้ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำร และสง่เสริมภำพลกัษณแ์ก่เจำ้ของสินคำ้และบริกำรรวมถึงรำยละเอียดต่ำงๆ 
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ได ้โดยบริษัท น ำขอ้คิดเห็นจำกเอเจนซี่ หรือเจำ้ของสินคำ้และบริกำรมำพฒันำสื่อใหม้ีประสิทธิภำพ
และตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชส้ือ่สงูสดุ 

4) หลงัจำกที่บรษัิทไดท้ ำกำรส ำรวจครบทกุสว่นที่เก่ียวขอ้ง ทำงบริษัท จะด ำเนินกำรประชุมคณะผูบ้ริหำร
เพื่อหำขอ้สรุปเพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำพรอ้มทัง้ไดร้บัอนมุตัิเรื่องแผนกำรตลำด
และควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร  

5) บริษัทด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเช่ำพืน้ที่ และ/หรือ เสนอขอเขำ้พัฒนำโครงกำรหรือติดตัง้สื่อ
โฆษณำกบัเจำ้ของพืน้ท่ีไมว่ำ่จะเป็นหนว่ยงำนภำครฐั หรอืเอกชน โดยบรษัิท จะน ำเสนอคำ่เช่ำพืน้ท่ีหรอื
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น กำรแบง่รำยได ้เป็นตน้ ใหแ้ก่เจำ้ของพืน้ที่ หรือเจำ้ของสมัปทำนแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ในกำรจะเขำ้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ี บรษัิท มีควำมมุง่มั่นท่ีจะเป็นคูส่ญัญำรบัสิทธิในกำรใชพ้ืน้ที่
โดยตรง ยกเวน้กรณีที่บรษัิท ไดเ้ลง็เห็นถึงศกัยภำพของสือ่โฆษณำเหลำ่นัน้ภำยหลงัจำกที่มีผูไ้ดร้บัสิทธิ
ไปแลว้ โดยบริษัท มีกระบวนกำรภำยในที่จะพิจำรณำ ตรวจสอบและประเมินถึงควำมเป็นไปได้
ตลอดจนผลตอบแทนในกำรลงทุนต่ำงๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรโอนสิทธิ ลงทุน หรือซือ้กิจกำรก่อใหเ้กิด
ประโยชนท์ำงธุรกิจตอ่บรษัิท  

6) บรษัิทท ำกำรออกแบบ และก ำหนดวสัดทุี่ใชใ้นกำรก่อสรำ้งติดตัง้สื่อโฆษณำโดยทีมงำนผูอ้อกแบบและ
วิศวกรชั้นน ำของบริษัท  ที่มีควำมเช่ียวชำญและมีผลงำนเป็นที่ยอมรบัในระดับสำกลเพื่อใหไ้ด้
มำตรฐำนท่ีสงูกวำ่ที่ก ำหนดโดยหนว่ยงำน หรอืผูใ้หเ้ช่ำ และบรษัิท จะท ำกำรคดัเลือกผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง
ที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรบัในระดบัประเทศและด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำต่อ
หนว่ยงำนรำชกำรในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ 

7) หลงัจำกไดร้บักำรอนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรในเขตพืน้ที่นัน้ๆ แลว้ ในกำรก่อสรำ้งจะมีทีมงำน
วิศวกรของบรษัิท เป็นผูต้รวจสอบและควบคมุทกุขัน้ตอนไมใ่หผิ้ดพลำดรวมทัง้ควบคมุงบประมำณ และ
ระยะเวลำในกำรก่อสรำ้งใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไวเ้พื่อใหง้ำนสื่อโฆษณำออกมำตำมมำตรฐำนที่
บรษัิทก ำหนด 

2.5.2 กำรผลิตงำนโฆษณำ 
กำรผลติงำนโฆษณำของสือ่แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี ้
1) สือ่ภำพน่ิง  

เอเจนซี่ หรือเจำ้ของสินคำ้และบริกำรจะสง่แบบงำนโฆษณำ (Artwork) มำใหบ้ริษัท  หรือหำกเอเจนซี่ 
หรือเจำ้ของสินคำ้และบริกำรไม่มีแบบงำนโฆษณำ ทำงหน่วยงำน Graphic Design ของบริษัท จะ
ใหบ้รกิำรออกแบบสือ่โฆษณำเพื่อน ำเสนอตอ่เอเจนซี่หรอืเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร ส ำหรบักำรเลอืกวสัดุ
ที่น  ำมำใช ้บริษัทจะเจำะจงเลือกใชว้สัดุที่มีคุณภำพสงูกว่ำมำตรฐำนที่ใชท้ั่วไป เพื่อใหคุ้ณภำพงำนมี
ควำมสวยงำม คมชดั เหมำะแก่ระบบใหแ้สงสวำ่ง และมีควำมแตกตำ่งทำงดำ้นคณุภำพมำตรฐำนอยำ่ง
เห็นไดช้ดั แตใ่นขณะเดียวกนัก็คุม้คำ่กบักำรลงทนุ ซึง่ผลลพัธท์ี่ผำ่นมำสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้บัเอเจนซี่ 
หรือเจ้ำของสินคำ้และบริกำรอย่ำงมำก  จำกนัน้บริษัทจะท ำกำรคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing 
Suppliers) ที่ผ่ำนกำรคดัเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงำน รำคำ และกำรสง่มอบงำนตำม
คุณภำพมำตรฐำนที่บริษัทก ำหนด ด ำเนินกำรผลิตใหภ้ำยใตก้ำรควบคุมคุณภำพของบริษัท อย่ำง
ใกลชิ้ดเพื่อใหต้รงตำมมำตรฐำนที่บริษัท ก ำหนดใชเ้พื่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจกบัเอเจนซี่ หรือเจำ้ของ
สนิคำ้และบรกิำรสงูสดุ 
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2) สือ่มลัติมีเดีย 
เอเจนซี่ หรอืเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรจะเป็นผูส้ง่ขอ้มลูของงำนโฆษณำในรูปแบบดิจิทลัมำใหบ้รษัิททัง้นี ้
หลงัจำกไดร้บังำนโฆษณำแลว้ ทำงหน่วยงำน Digital Media จะด ำเนินกำรตดัต่อ และใสเ่ทคนิคต่ำงๆ 
เพื่อใหเ้ป็นภำพยนตรโ์ฆษณำที่สมบูรณ์เหมำะสมกับรูปแบบของจอดิจิทลัต่ำงๆ ของบริษัท จำกนัน้
บริษัทจะด ำเนินกำรน ำภำพยนตรโ์ฆษณำเขำ้สูร่ะบบและน ำไปออกอำกำศตำมสื่อโฆษณำตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ 

2.5.3 กำรจัดหำอุปกรณจ์อดิจิทลั 
บริษัทสั่งซือ้จอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจำกตัวแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิต ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 

(Approved Vendor List) ทัง้นี ้บรษัิทพิจำรณำถึงปัจจยัในกำรก ำหนดคณุสมบตัิของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี
ที่ใชส้  ำหรบัติดตัง้สือ่โฆษณำของบรษัิทดงันี ้ 

1) วสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิตตอ้งเป็นวสัดทุี่มีรูปทรงสวยงำม และคงทนเป็นที่ยอมรบั เหมำะสมกบั
กำรใชง้ำนในพืน้ท่ีนัน้ และไดม้ำตรฐำนตำมที่บรษัิทก ำหนด 

2) คณุภำพของจอทีวีดิจิทลัเป็นสิ่งที่บริษัทใหค้วำมส ำคญัมำกเนื่องจำกคุณภำพของหลอดไฟ และจอทีวี
ดิจิทลัมีหลำยระดบัซึ่งแตกต่ำงในกำรแสดงภำพ ควำมสว่ำง และควำมคมชดั รวมถึงอำยุกำรใชง้ำน 
โดยที่ผำ่นมำบรษัิทจะเลอืกใชห้ลอดไฟ และจอทีวีดิจิทลัจำกบรษัิทผูผ้ลติชัน้น ำซึง่มีรำคำคอ่นขำ้งสงู แต่
ในขณะเดียวกนัก็ใหป้ระสทิธิภำพในกำรน ำเสนอที่สงู และเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่ หรือเจำ้ของสินคำ้
และบรกิำร 

3) ควำมมั่นคงของตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิต เป็นอีกปัจจัยที่บริษัทใหค้วำมส ำคญัเนื่องจำกปัจจุบนัมี
ตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิตหลำยรอ้ยบริษัท ซึ่งบริษัทจะคดัเลือกตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิตที่มีควำม
มั่นคงทัง้ในดำ้น ฐำนะกำรเงิน ประวตัิกำรด ำเนินงำน ผลงำนที่ผ่ำนมำ และคณุภำพกำรใหบ้ริกำรหลงั
กำรขำย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิตจะสำมำรถใหบ้ริกำรที่มีคณุภำพต่อบริษัทถึงแมว้่ำ
ตวัแทนจ ำหนำ่ยและผูผ้ลติเหลำ่นีจ้ะมีคำ่บรกิำรท่ีสงูกวำ่ตวัแทนจ ำหนำ่ยและผูผ้ลติอื่นๆ 

4) กำรบริกำรหลงักำรขำยของตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทใหค้วำมส ำคญัเพื่อให้
บริษัทมั่นใจในคณุภำพของจอภำพและอปุกรณต์่ำงๆ ใหอ้ยู่ในมำตรฐำนคณุภำพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น
กำรสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้และเอเจนซี่วำ่คณุภำพอปุกรณท์ี่บรษัิทเลอืกใชม้ีคณุภำพท่ีดีที่สดุ  

ทัง้นี ้บรษัิทไดว้ำ่จำ้งตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิตเป็นผูร้บัเหมำออกแบบ จดัหำอปุกรณต์ิดตัง้และจดัหำ
ซอฟตแ์วรค์วบคมุจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตำมเง่ือนไขควำมตอ้งกำรที่บริษัทก ำหนด โดยบริษัทจะท ำกำร
ตรวจสอบอยำ่งละเอียดในกำรรบัมอบงำนในแตล่ะขัน้ตอน 

2.5.4 กำรจัดหำซอฟตแ์วรแ์ละอุปกรณค์วบคุมกำรบริหำรสื่อมัลตมีิเดีย 

ส ำหรบัระบบควบคุมบริหำรสื่อโฆษณำมลัติมีเดียในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี และป้ำยโฆษณำดิจิทลันัน้ 
บรษัิทไดว้ำ่จำ้งผูผ้ลติซึง่ผำ่นกำรคดัเลอืกจำกบรษัิทซึง่เป็นบรษัิทท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็นผูอ้อกแบบ จดัหำอปุกรณ์
ติดตัง้และพฒันำซอฟตแ์วรค์วบคมุระบบรูปแบบเฉพำะส ำหรบักำรควบคมุกำรแพรภ่ำพสื่อต่ำงๆ ที่เป็นทรพัยส์ินทำงปัญญำ
ของบริษัทซึ่งระบบดงักลำ่วสำมำรถควบคมุจำกสว่นกลำง (Central Control) ในกำรปรบัเปลี่ยนสญัญำณภำพ ปรบัระดบั
ควำมสว่ำง เสียง เปิด-ปิดสญัญำณไดแ้บบตัง้โปรแกรมเฉพำะชั่วโมงและแบบเรียลไทม ์(Real-Time Monitor) โดยกำรส่ง
ค ำสั่งควบคมุจำกส ำนกังำนของบรษัิทผำ่นเครอืขำ่ยอินเทอรเ์น็ต  
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ในส่วนของระบบควบคุมป้ำยอจัฉริยะบนทำงด่วน  บริษัทไดว้่ำจำ้งตวัแทนจ ำหน่ำยและผูผ้ลิตซึ่งผ่ำนกำร
คดัเลือกจำกบริษัท (Approved Vendor List) เป็นผูอ้อกแบบ จดัหำอปุกรณต์ิดตัง้และพฒันำซอฟตแ์วรค์วบคมุระบบ ซึ่ง
ระบบดงักล่ำวสำมำรถควบคุมจำกส่วนกลำง (Central Control) โดยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผูค้วบคุม
ระบบงำนดงักลำ่วจำกศนูยค์วบคมุผำ่นเครอืขำ่ยอินเทอรเ์น็ต 

2.5.5 กำรตรวจสอบ ดูแล ป้ำยโฆษณำ และส่งมอบงำนใหก้ับลูกค้ำ 

ในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ทุกครัง้ นอกจำกบริษัทจะถ่ำยภำพโฆษณำจัดส่งใหลู้กค้ำเพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำได้
ใหบ้รกิำรตำมที่ตกลงกนัแลว้ บรษัิทยงัมีกำรท ำรำยงำนสรุปกำรลงสื่อโฆษณำของบริษัทพรอ้มรูปภำพประกอบและสง่ไปให้
ลกูคำ้ทกุครัง้ เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำบริษัทไดข้ึน้สื่อโฆษณำครบถว้นตรงตำมเวลำในรูปแบบที่ไดต้กลงกนัไวโ้ดยบริษัทจะจดั  
สง่รำยงำนสรุปดงักล่ำวใหก้ับลกูคำ้ภำยในระยะเวลำประมำณ 1-2 สปัดำหน์บัจำกที่บริษัทขึน้สื่อโฆษณำเรียบรอ้ย ทัง้นี  ้
ลกูคำ้ของบรษัิทสว่นใหญ่เป็นกลุม่บรษัิทเอเจนซี่ซึ่งมีควำมสมัพนัธก์บับริษัทมำอย่ำงยำวนำน โดยกลุม่บริษัทเอเจนซี่ จะท ำ 
หนำ้ที่เป็นตวักลำงระหว่ำงบริษัทกับเจำ้ของสินคำ้และบริกำร ซึ่งมีบทบำทที่ส  ำคญัในกำรช่วยดูแลใหล้กูคำ้ของตนที่เป็น
เจำ้ของสินคำ้และบริกำรทรำบว่ำบริษัทไดใ้หบ้ริกำรตำมที่ตกลงกันกับเจ้ำของสินคำ้แลว้ นอกจำกนีส้  ำหรบัลูกคำ้ที่เป็น
เจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร (Direct Clients) บรษัิทจะมีกำรสือ่สำรกบัลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสอบถำมถึงควำมเห็นของลกูคำ้
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ลกูคำ้พงึพอใจในสือ่โฆษณำของบรษัิทท ำใหล้กูคำ้กลบัมำซือ้สือ่โฆษณำกบับรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปกติกำรที่ลูกคำ้ของบริษัทสั่งซือ้สื่อและบริกำรของบริษัทจะเป็นกำรสั่งซือ้สื่อโฆษณำเป็นครัง้ๆและเป็น
ระยะเวลำ สัน้ๆ โดยมีระยะเวลำในกำรลงสือ่โฆษณำประมำณ  7-30 วนั ในสว่นกำรเก็บเงินคำ่บรกิำรกบัลกูคำ้ของบริษัทนัน้ 
บริษัท มีนโยบำยกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูคำ้ของบริษัท (Credit Term) ระหว่ำง 30-90 วนั แต่หำกเป็นกลุม่เจำ้ของสินคำ้และ
บริกำร บริษัทจะใหส้ินเช่ือในระยะเวลำที่สัน้กว่ำ คือ 30-60 วนั หรือรบัช ำ ระค่ำสินคำ้และบริกำรเป็นเงินสดหำกเป็นลกูคำ้
รำยใหม ่ท่ีไมเ่คยเป็นลกูคำ้กบับรษัิทมำก่อน 
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3.      ปัจจัยควำมเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจัยเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยกำรใหค้วำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งที่ครอบคลมุทัง้องคก์ร โดยไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งที่ครอบคลมุทกุกิจกรรมทำงธุรกิจและ
ผลกัดนัใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมกำรท ำงำนในบริษัทฯ ควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจอำจมำจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร ซึง่อำจจะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยไดว้ำงแผนบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิภำพตัง้แต่กำรวำงผลกลยทุธ ์กำรปฏิบตัิงำน กำรตดัสินใจลงทนุเพื่อด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงกำรควบคุม
และติดตำมเพื่อใหค้วำมเสีย่งอยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้ปัจจยัควำมเสี่ยงหลกัๆ ที่มีอำจจะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มี
ดงันี ้

ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถต่อสัญญำสัมปทำน หรือสัญญำเช่ำพืน้ที ่หรือสัญญำกับพนัธมิตรทำง
ธุรกิจ 

เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมเช่ือมั่นในกำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัในระยะยำว บริษัทฯ มีควำม
จ ำเป็นตอ้งพิจำรณำสรรหำพืน้ท่ีติดตัง้สือ่โฆษณำในท ำเลที่มีศกัยภำพ มีผูเ้ดินทำงและสญัจรผำ่นเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะสง่ผล
ต่อมูลค่ำของสื่อโฆษณำของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงตอ้งสรรหำพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำที่มีศกัยภำพจำกสญัญำเช่ำภำคเอกชน 
สมัปทำนต่ำงๆ สญัญำเช่ำพืน้ที่รฐั รวมถึงจำกสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกำรเป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสื่อโฆษณำกับ
บรษัิทเอกชน ซึง่บรษัิทฯ มีหนำ้ที่หำลกูคำ้และรบัรำยไดจ้ำกสว่นแบง่รำยไดจ้ำกกำรขำยสือ่โฆษณำ โดยในปี 2561 และ 2562 
คู่สญัญำที่สรำ้งรำยไดส้งูสดุคือ บริษัท ฮลัโล บำงกอก แอลอีดี จ ำกดั ซึ่งสรำ้งรำยไดใ้หบ้ริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.8 
และ 12.8 ของรำยไดร้วมทัง้หมดตำมล ำดบั โดยที่ฮลัโลบำงกอกใหส้ิทธิแก่บริษัทฯ เป็นรำยแรกในกำรพิจำรณำต่อสญัญำ
เพิ่มเติมไดอ้ีก 3 ปี สง่ผลใหร้ะยะเวลำของสญัญำสิน้สดุตอนกลำงปี 2564 

  ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญำเช่ำหรอืสญัญำสมัปทำนตำ่งๆ บรษัิทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัเง่ือนไขตำมที่ระบ ุ
บริษัทฯ จึงอำจไดร้บัควำมเสี่ยงหำกไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำทำงธุรกิจรำยใดรำยหนึ่งจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิไดต้ ำม
เง่ือนไขที่ก ำหนด หรือควำมเสี่ยงจำกกรณีที่ผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรือกำรบอกเลิกสัญญำอัน
เนื่องมำจำกผูใ้หเ้ช่ำหรือผูใ้หส้ิทธิมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชส้ถำนที่เช่ำ/ใหส้ิทธิ ซึ่งลว้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำยไดข้อง
บรษัิทฯ รวมถึงตน้ทนุท่ีบรษัิทฯ ไดล้งทนุไปกบักำรติดตัง้และรือ้ถอนสือ่โฆษณำก่อนสิน้สดุสญัญำ 

  ทัง้นี ้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ที่ผำ่นมำ บรษัิทฯ ด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำมำตลอด 
และไม่เคยกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรผิดสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใดในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัจนเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบรำ้ยแรงต่อ
บรษัิทฯ และจำกประสบกำรณใ์นธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั สำมำรถมั่นใจไดว้ำ่บรษัิทฯ ไดม้ีกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ
ถึงผลประโยชนท์ี่บรษัิทฯ จะไดร้บัควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขไดอ้ยำ่งครบถว้น 

  โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัที่มีควำมหลำกหลำยและครอบคลมุ
พืน้ที่ในกรุงเทพมหำนคร และอีกกว่ำ 52 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภำยใตส้ญัญำเช่ำพืน้ที่หรือสญัญำสมัปทำน โดยไม่มี
สญัญำใดที่สรำ้งรำยไดเ้ป็นสดัสว่นเกินกว่ำรอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วม ดงันัน้ หำกเกิดผลกระทบจำกกำรยกเลิกสญัญำใดๆ 
บรษัิทฯ จึงมั่นใจวำ่ไมม่ีผลตอ่รำยไดส้ว่นใหญ่ของบรษัิทฯ 

  นอกเหนือจำกนี ้บริษัทฯ ยังร่วมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับเจ้ำของพื ้นที่  อำทิเช่น เจ้ำของสัมปทำน 
ผูป้ระกอบกำรหำ้งสรรพสนิคำ้ เจำ้ของอำคำร โดยไม่เพียงแต่กำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำในพืน้ที่ดงักลำ่วเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นกำร
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สรำ้งมลูคำ่เพิ่มใหก้บัเจำ้ของพืน้ท่ี จำกกำรรว่มกนัพฒันำสือ่โฆษณำผำ่นนวตักรรมและกำรออกแบบที่ทนัสมยั รวมถึงรูปแบบ
กำรน ำเสนอสือ่โฆษณำที่นำ่สนใจ จึงท ำใหเ้ง่ือนไขสญัญำสว่นใหญ่จะใหส้ิทธิกำรต่อสญัญำกบับริษัทฯ เป็นล ำดบัแรก (First 
Right) ท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถต่ออำยสุญัญำที่ส  ำคญัมำไดโ้ดยตลอด อีกทัง้ขยำยอำยสุญัญำเพิ่มเติม ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ควำมเช่ือมั่นและไวว้ำงใจจำกคูส่ญัญำดว้ยดีเสมอมำ 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีภำระผูกพันกับคู่สัญญำที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

  เนื่องจำกในปัจจุบนั มีผูใ้หบ้ริกำรสื่อโฆษณำเพิ่มขึน้จ ำนวนมำก ท ำใหก้ำรแข่งขนัในธุรกิจสื่อโฆษณำมีควำม
รุนแรงมำกยิ่งขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจในกำรใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำของบริษัทฯ ในระยะยำว บริษัทฯ ไดม้ีกำรวำงแผน
กลยทุธจ์ำกกำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัเพื่อใหบ้ริกำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำสญัญำเช่ำหรือสญัญำรบัสิทธิด ำเนินงำนระยะยำวกบัเจำ้ของพืน้ที่สื่อโฆษณำเพื่อรกัษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำสญัญำระยะยำวดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดภำระผกูพนักำรช ำระเงินในอนำคตของบริษัทฯ ซึ่ง
ตอ้งทยอยรบัรูค้่ำใชจ้่ำยตลอดอำยสุญัญำ ในขณะที่รำยไดข้องบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตขึน้อยู่กบัปัจจัยภำยนอกอื่นๆ 
อำทิ สภำวะเศรษฐกิจ แนวโนม้กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นตน้ ดงันัน้ ในกรณีที่รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสื่อโฆษณำลดลดอย่ำงมีนยัส ำคญั จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงที่จะกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31
ธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมทัง้สิน้ 3,593 ลำ้นบำท โดยภำระ
ผกูพนัหลกัไดแ้ก่ สญัญำเช่ำด ำเนินงำนสือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ ที่บริษัทฯ 
ท ำสญัญำระยะยำวกบัองคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพหรือขสมก. จ ำนวน 1,387 ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 38.6 ของสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยสญัญำดงักลำ่วจะสิน้สดุในกลำงปี 2570 ซึ่งหำกเกิดควำมเสี่ยงรำยไดจ้ำกสื่อโฆษณำบนรถ
โดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศลดลง อำจจะสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ได้ 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนและกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจไทยสง่ผลอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผูป้ระกอบภำยในประเทศ โดยผลประกอบกำร
ของบรษัิทฯ ขึน้อยูก่บัอปุสงคภ์ำยในประเทศเป็นหลกั ซึง่อำจจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรปรบัตวัของเศรษฐกิจในประเทศจำก
ปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ รวมถึงกำรชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ อัตรำเงินเฟ้อ กำรสง่ออก 
สถำนกำรณท์ำงกำรเมือง เป็นตน้ ซึง่ปัจจยัเหลำ่นีส้ง่ผลกระทบทำงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่รำยไดแ้ละก ำลงัซือ้ พฤติกรรมกำร
ใชจ้่ำย และระดบัควำมเช่ือมั่นของผูบ้รโิภค ซึง่ผูป้ระกอบกำรอำจปรบัลดงบประมำณส ำหรบัสือ่โฆษณำ เนื่องจำกกำรใชจ้่ำย
ของผูบ้รโิภคที่มีแนวโนม้ลดลง 

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบกำรจะพิจำรณำจดัสรรงบประมำณในสื่อโฆษณำเมื่อมั่นใจว่ำเป็นกำรลงทนุที่มีประสิทธิภำพ
และคุม้คำ่ น ำมำซึง่รำยไดข้องเจำ้ของแบรนดส์นิคำ้ ดว้ยกำรเลอืกใชป้ระเภทของสือ่โฆษณำที่มีประสทิธิภำพ สำมำรถเขำ้ถึง
กลุม่เปำ้หมำยไดช้ดัเจน และเป็นตน้ทุนสื่อโฆษณำที่อยู่ในระดบัต ่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อโฆษณำอื่นๆ แต่สง่ผลต่อกำรรบัรู ้
ของผูร้บัชมในอัตรำที่สูง ซึ่งสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัยมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนคุม้ค่ำมำกกว่ำเมื่อเทียบกับสื่อ
โฆษณำประเภทสือ่สิง่พิมพแ์ละสือ่โทรทศัน ์ 

บริษัทฯ ยงัเช่ือมั่นว่ำถึงแมจ้ะมีควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ แต่กำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่
อำศยัที่มีประสทิธิภำพ คณุภำพและกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย จะเป็นปัจจยัส ำคญัที่จะช่วยรกัษำอตัรำกำรเตบิโตของบรษัิทฯ 
ไดท้ำ่มกลำงควำมทำ้ทำยของควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ 
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3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พำสือ่โฆษณำดิจทิัลกลำงแจ้งของบริษัท 

 สือ่โฆษณำหลกัประเภทหนึง่ของบรษัิทฯ คือสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หบ้ริกำรสื่อดงักลำ่วมำ
ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มำ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดัเป็นจ ำนวนมำก โดยสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลัสำมำรถ
สรำ้งรำยไดใ้หก้บับริษัทฯ ในปี 2562 เป็นจ ำนวน 1,688 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.2 ดงันัน้ หำกสื่อโฆษณำประเภท
ดิจิทลัไดร้บัผลกระทบไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม อำจเกิดควำมเสี่ยงต่อผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทฯ และ
สง่ผลตอ่ฐำนะกำรเงินของบรษัิทฯ ได ้ ทัง้นี ้สือ่โฆษณำประเภทดิจิทลั เป็นสือ่โฆษณำที่ไดร้บัควำมนิยมเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมี Utilization Rate อยู่ในระดบัที่สงูกว่ำค่ำเฉลี่ยของสื่อโฆษณำรวมของบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตสื่อโฆษณำที่ต  ่ำ
สำมำรถช่วยใหเ้จำ้ของแบรนดส์ินคำ้และนกักำรตลำดสำมำรถประหยดังบประมำณ หรือจดัสรรงบประมำณสื่อโฆษณำได้
อยำ่งคุม้คำ่ อีกทัง้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัและสำมำรถปรบัเปลีย่นขอ้ควำมทำงกำรตลำดที่น  ำเสนอไดอ้ย่ำงรวดเร็วสอดคลอ้งกบั
กลยทุธท์ำงกำรตลำดรูปแบบตำ่งๆ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไดม้ีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ส  ำหรบัสื่อโฆษณำดิจิทลัใหม้ีควำมทนัสมยั มีเสถียรภำพ และสำมำรถปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
เพื่อใหเ้จำ้ของแบรนดส์ำมำรถสือ่สำรกบัลกูคำ้ไดอ้ยำ่งตรงจดุ 

3.5 ควำมเสี่ยงด้ำนข้อกฎหมำยควบคุมป้ำยโฆษณำและอุบัติภัยที่อำจเกิดขึ้นกับป้ำยโฆษณำของ
บริษัท 

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัและมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้กำรของกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดที่
เก่ียวขอ้งกับป้ำยโฆษณำ เพื่อเตรียมมำตรกำรรองรบัใหก้ำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำของบริษัทฯ ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดซึง่อำจจะสง่ผลกระทบกบัควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้รกิำรของบรษัิท  

ส ำหรบัควำมเสีย่งจำกอบุตัิภยัที่อำจจะเกิดขึน้กบัปำ้ยโฆษณำของบริษัทฯ อนัจะสง่ผลกระทบต่อค่ำใชจ้่ำย 
ภำพลกัษณ์และควำมเช่ือถือในกำรใหบ้ริกำร ยิ่งไปกว่ำนัน้บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมปลอดภยัต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม
บรเิวณที่ติดตัง้สือ่โฆษณำสงูสดุ ดว้ยกำรค ำนงึถึงกำรออกแบบสื่อโฆษณำและกอ่สรำ้งปำ้ยโฆษณำใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
หนว่ยงำนผูด้แูลก ำหนด เพื่อใหก้ำรติดตัง้สื่อโฆษณำมีมำตรฐำนทัง้รูปแบบและโครงสรำ้งที่ปลอดภยัต่อสภำพแวดลอ้มและ
ชุมชน รวมไปถึงมำตรกำรตรวจรบัและกำรตรวจสอบมำตรฐำนคณุภำพตำมก ำหนดระยะเวลำ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัพิจำรณำ
จดัท ำประกนัภยัจำกอบุตัิภยัที่อำจจะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยส์นิและบคุคลภำยนอกรว่มดว้ย ซึง่จำกกำรด ำเนินธรุกิจที่ผำ่นมำ บรษัิท
ฯ ไมม่ีขอ้พิพำท ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรขดักบักฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดและกฎระเบียบตำ่งๆ เกิดขึน้  

3.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่พิงบริษัทเอเจนซ่ีรำยใหญ่  

 กำรใหบ้รกิำรธุรกิจสือ่โฆษณำของบรษัิทฯ ช่องทำงรำยไดจ้ำกกำรขำยสื่อโฆษณำมำจำก 2 ช่องทำงหลกั คือ 
กำรสื่อโฆษณำโดยตรงกบัเจำ้ของสินคำ้และบริกำร และอีกช่องทำงคือขำยสื่อโฆษณำผ่ำนเอเจนซี่โฆษณำ ซึ่งเป็นตวัแทน
เจำ้ของสินคำ้และบริกำร กำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยสื่อโฆษณำ วำงแผนกลยทุธก์ำรใชส้ื่อโฆษณำ รวมถึงก ำหนดแผนกำรใช้
งบประมำณโฆษณำและตดัสนิใจจดัสรรงบประมำณ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรเลือกใชส้ื่อโฆษณำจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนจำก
กำรลงทนุไดอ้ย่ำงสงูสดุ โดยสดัสว่นรำยไดจ้ำกกลุม่เอเจนซี่และเจำ้ของสินคำ้และบริกำรคิดเป็นรอ้ยละ  59.0 และรอ้ยละ 
41.0 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสือ่โฆษณำทัง้หมดในปี 2562 ตำมล ำดบั 

 ในธุรกิจสือ่โฆษณำ เอเจนซี่โฆษณำ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวักลำงระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำรสือ่โฆษณำและเจำ้ของสนิคำ้
และบริกำร หนำ้ที่หลกัของเอเจนซี่คือกำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำด รวมไปถึงก ำหนดแผนกำรใชง้บสื่อโฆษณำ และ
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ตดัสนิใจเลอืกใชส้ือ่โฆษณำประเภทตำ่งๆ ใหก้บัเจำ้ของสินคำ้และบริกำร ทัง้นี ้เอเจนซี่จะไม่ท ำสญัญำระยะยำวกบับริษัทผู้
ใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำ แตจ่ะพิจำรณำแผนกำรใชส้ือ่โฆษณำตำมแผนกำรตลำด และกำรโฆษณำของเจำ้ของสินคำ้และบริกำร
แตล่ะรำยตำมควำมเหมำะสม ถึงแมว้ำ่จะไมม่ีเอเจนซี่รำยใดที่มีสดัสว่นรำยไดเ้กินกว่ำรอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วมทัง้หมด แต่
รำยไดจ้ำกเอเจนซี่ 10 รำยแรก ในปี 2562 มีมลูคำ่เป็นรอ้ยละ 58  

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.7 ควำมเสี่ยงจำกกรณีที่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ถอืหุ้นในบริษัท มำกกว่ำร้อยละ 25 

บรษัิทฯ มีกลุม่นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์เป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิทฯ รวมรอ้ยละ 25.09 ของทนุจดทะเบียนและ
จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งอำจสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้กลุม่ดงักลำ่วรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมที่จะสำมำรถ
ควบคมุเสยีงขำ้งมำกในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รำยอื่นๆ ของบริษัทฯ อำจไดร้บัควำมเสี่ยงในกำรรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเรือ่งที่กลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอในที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้

อยำ่งไรก็ดี บรษัิทฯ ไดม้ีกำรจดักำรโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยไดม้ี
กำรก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ กำรแบ่งแยกหนำ้ที่ระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำง
ชดัเจนและโปรง่ใส  รวมถึงมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
กิจกำร รวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ซึ่งบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงเพื่ออนมุตัิรำยกำร
นัน้ๆ  

เพื่อควำมโปร่งใส บริษัทฯ ไดม้ีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลภำยนอกเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระตำม
ขัน้ตอนจ ำนวน  3 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 8 ท่ำน เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำสอบทำน
รำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ในโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรของ
กรรมกำร ฝ่ำยจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพและเป็นไปดว้ยควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได  ้

3.8 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ทรพัยำกรบคุคลถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจใหป้ระสบควำมส ำเร็จได้
ตำมที่วำงแผนไว ้ซึง่ธุรกิจใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัของบรษัิทตอ้งพึง่พิงบคุลำกรในกำรด ำเนินงำนจ ำนวนมำก 
เพื่อน ำเสนอผลติภณัฑข์องบรษัิทใหก้บัเอเจนซี่โฆษณำ เจำ้ของแบรนดส์ินคำ้ รวมถึงพนกังำนที่ดแูล บ ำรุงรกัษำสื่อโฆษณำ
ของบรษัิทฯ ใหม้ีประสทิธิภำพสำมำรถน ำเสนอโฆษณำไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงดีที่สดุ ซึ่งตอ้งอำศยัควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณท์ ำงำน โดยที่ตลำดแรงงำนคุณภำพมีกำรแข่งขนัสงู บริษัทฯ จึงมีมำตรกำรเพื่อบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่วที่อำจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

- กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยโครงกำร 
Employee Referral Program เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถสรรหำบคุลำกรไดใ้นแบบที่บริษัทฯ ตอ้งกำร รว่มกบั
สถำบนักำรศกึษำจดักิจกรรม Road Show แนะน ำบริษัทฯ รวมถึงกำรประชำสมัพนัธผ์่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ
เช่น เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย เป็นตน้  

- กำรพฒันำและสนบัสนนุใหบุ้คลำกรที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญ ไดม้ีโอกำสแสดงควำมสำมำรถผ่ำน Talent 
Program พรอ้มโอกำสในกำรพฒันำ เรยีนรู ้และควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน 

- กำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัผูส้ืบทอดต ำแหน่ง (Successor Program) เพื่อเตรียมควำมพรอ้มใหก้ำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งตอ่เนื่องเมื่อมีต  ำแหนง่งำนส ำคญัวำ่งลง 
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3.9  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ มุ่งเนน้แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยใหค้วำมส ำคญักับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
กระบวนกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ โดยไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption 
Policy) ที่มีควำมชดัเจนและครอบคลมุทกุกิจกรรมของบรษัิทฯ และมีกำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจน และ
แนวทำงปฏิบตัิในกิจกรรมกำรท่ีอำจท ำใหน้ ำไปสูก่ำรทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถึงมีกำรสือ่สำรใหบ้คุคลภำยในและภำยนอกองค์
ไดร้บัทรำบ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรกำรตรวจสอบป้องกนัและประเมินควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชั่นจำกกิจกรรมด ำเนินงำนของ
บรษัิท มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคมุและติดตำมกระบวนกำรท ำงำนที่อำจเกิดกำรทจุริตได ้เพื่อยืนยนัควำมถกูตอ้ง
ของกำรปฏิบตัิงำนใหม้ีควำมสจุริตโปรง่ใส ป้องกนักำรทุจริต รวมทัง้เปิดช่องทำงกำรสื่อสำรใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถแจง้
เบำะแส ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัทจุรติไดโ้ดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ปัจจุบนับรษัิทไดร้บักำรรบัรองเป็น
สมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น (CAC) แลว้ 
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4.      ทรัพยส์นิที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพยถ์ำวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรพัยถ์ำวรหลกัประเภท สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณ ์
และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีเท่ำกบั 2,373.22 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.74 ของสินทรพัยร์วม  
ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

รำยกำร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบัญชีสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. สว่นปรบัปรุงอำคำรเชำ่ เจำ้ของ 31.1 -ไมมี่- 
2. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  ำนกังำน เจำ้ของ 60.9 -ไมมี่- 
3. ยำนพำหนะ เจำ้ของ 15.6 ภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 
4. อปุกรณโ์ฆษณำและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง เจำ้ของ 2,033.5 -ไมมี่- 
5. งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง/1 เจำ้ของ 27.17 -ไมมี่- 
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เจำ้ของ 81.1 -ไมมี่- 
7. สิทธิกำรเชำ่ เจำ้ของ 122.9 -ไมมี่- 
8. สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนจำกกำรซือ้บรษัิทยอ่ย เจำ้ของ 0.95 -ไมมี่- 

รวม  2,373.22                   
/1 งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง สว่นใหญ่เป็นกำรก่อสรำ้งสื่อโฆษณำใหม่ๆ  ของบริษัทเช่น สื่อโฆษณำดิจิทลัในจดุส  ำคญัๆ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เป็นตน้ 

4.2 เคร่ืองหมำยบริกำร  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไดย้ื่นจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้กบักรมทรพัยส์ินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย ์ซึง่ไดร้บักำรอนมุตัิแลว้จ ำนวน 5 เครื่องหมำย โดยเครื่องหมำยกำรคำ้จะมีอำย ุ10 ปี และสำมำรถต่ออำยุ
ไดท้กุ 10 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

ประเภท ออกใหเ้ม่ือ วันหมดอำยุ ทะเบียนเลขที่ 

 

เครือ่งหมำยกำรคำ้ส  ำหรบัป้ำย
โฆษณำที่ท  ำดว้ยโลหะ 

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404514 

 

เครือ่งหมำยกำรคำ้ส  ำหรบัป้ำย
โฆษณำอิเล็กทรอนิกส ์

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404515 

 

เครือ่งหมำยกำรคำ้ส  ำหรบัเครือ่ง
สะทอ้นแสงส ำหรบัป้ำยโฆษณำ 

25 กนัยำยน 2556 
 

24 กนัยำยน 2566 
 

ค404516 

 

เครือ่งหมำยกำรคำ้ส  ำหรบัสิ่งพิมพท์ี่
เป็นกำรโฆษณำ 

25 ธันวำคม 2555 25 ธันวำคม 2565 ค398273 

  

เครือ่งหมำยกำรคำ้ส  ำหรบัใหบ้รกิำร
ซอฟทแ์วรแ์ละแอพพลิเคชั่นผ่ำนทำง
อินเทอรเ์น็ต 

24 กรกฎำคม 2561 23 กรกฎำคม 2571 191124300 
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4.3 สรุปสัญญำที่ส ำคัญ  

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรเชำ่พืน้ท่ีและผลติสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) 
โดยกลุม่บรษัิทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) เช่ำ/รบัสทิธิบรหิำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำโดยตรงจำกเจำ้ของพืน้ท่ี/เจำ้ของสทิธิ หรอื 
(2) เช่ำ/รบัสทิธิบรหิำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำโดยออ้ม : รบัโอนสทิธิกำรเช่ำพืน้ที่/รบัโอนสิทธิกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่

โฆษณำจำกผูไ้ดร้บัสทิธิเช่ำ/บรหิำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำจำกเจำ้ของพืน้ท่ี/เจำ้ของสทิธิอีกทอดหนึง่   

โดยสญัญำที่ส  ำคญัสำมำรถสรุปตำมประเภทสือ่โฆษณำได ้ดงันี ้

4.3.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศกบัองคก์ำรขนสง่มวลชน
กรุงเทพ 
คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่/ผูใ้หส้ทิธิ: องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 
ลักษณะของสัญญำ ผูใ้หเ้ช่ำใหบ้รษัิท เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงปรบั

อำกำศของผูใ้หเ้ช่ำ รวมทัง้ใหส้ิทธิแก่บริษัท ในกำรร่วมลงทุน และใหบ้ริกำรข่ำวสำร
และบนัเทิง ซึง่ บรษัิท มีสทิธิในกำรติดตัง้จอภำพ  พรอ้มระบบควบคมุกำรออกอำกำศ 
รวมถึงระบบประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสียงเพื่อเผยแพรข่่ำวสำรและควำม
บนัเทิงภำยในรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงปรบัอำกำศ ตำมจ ำนวนที่ตกลงกัน จ ำนวน 
1,500 คนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใตข้อ้ตกลงและเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บรษัิท จะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่ำในรูปแบบค่ำเช่ำลว่งหนำ้ ค่ำเช่ำรำยเดือน ตำม
ระยะเวลำใหบ้รกิำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

12 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบักำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุง
ป้ำยโฆษณำ รวมถึงภำษีป้ำยโฆษณำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดเก่ียวกับป้ำย
โฆษณำ โดยบรษัิท จะด ำเนินกำรติดตัง้และซอ่มบ ำรุง ณ สถำนท่ีที่ผูใ้หเ้ช่ำก ำหนด และ
ในเวลำที่ไมก่ระทบตอ่เวลำเดินรถของผูใ้หเ้ช่ำ  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บรษัิท ไมส่ำมำรถโอนสทิธิประโยชนต์ำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตก
ลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  

 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หนำ้ 44 

 

สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนตโ์ดยสำรปรบัอำกำศกบัผูป้ระกอบกำรเอกชน 

คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่: ผูป้ระกอบกำรเดินรถโดยสำรปรบัอำกำศเอกชน 

ผูเ้ช่ำ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญำ ผูใ้หเ้ช่ำใหบ้รษัิท เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงปรบั
อำกำศของผูใ้หเ้ช่ำเพื่อติดตัง้จอ LCD พรอ้มระบบควบคุมกำรออกอำกำศ รวมถึง
ระบบประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสียงภำยในรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงปรบั
อำกำศ ตำมจ ำนวนที่ตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไข
ที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่ำในรูปแบบค่ำเช่ำล่วงหนำ้และค่ำเช่ำรำยเดือน
ตำมระยะเวลำใหบ้รกิำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หำกทำงผูใ้หเ้ช่ำมีกำรขยำยเสน้ทำงหรอืเพิ่มจ ำนวนรถโดยสำรในเสน้ทำงเดิม ผูใ้ห้
เช่ำตกลงใหส้ทิธิกำรเช่ำแก่บรษัิท โดยมีอตัรำไมต่  ่ำกวำ่คำ่เช่ำที่ก ำหนดในสญัญำ 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 3 – 10 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บรษัิท มีหนำ้ที่รบัผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีที่ขอ้ควำม หรือภำพบน
แผน่ปำ้ยโฆษณำก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบคุคลอื่น หรือไดร้บั
กำรรอ้งเรยีนจำกบคุคลอื่นวำ่ก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำย และจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบักำรติดตัง้และซอ่มบ ำรุงปำ้ยโฆษณำ โดยบรษัิท จะด ำเนินกำร
ติดตัง้และซ่อมบ ำรุง ณ สถำนที่ที่ผูใ้หเ้ช่ำก ำหนด และในเวลำที่ไม่กระทบต่อเวลำเดิน
รถของผูใ้หเ้ช่ำ  

นอกจำกนี ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษัท มีหนำ้ที่ถอดวสัดุโฆษณำ และจอ LCD ที่ติดตัง้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำเอง  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บรษัิท ไมส่ำมำรถโอนสทิธิประโยชนต์ำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตก
ลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟำ้เอ็มอำรท์ี 

คู่สัญญำ ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบกำรรถไฟฟำ้เอ็มอำรท์ี  

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญำ ใหส้ทิธิบรษัิท ในกำร จดัหำ ติดตัง้ และบริหำรจดักำรสื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็ม
อำรท์ี (PIDs, PSD และ Digital @ MRT)  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ใหส้ิทธิในรูปแบบค่ำใหส้ิทธิล่วงหนำ้และส่วนแบ่ง
รำยไดจ้ำกกำรขำยสื่อโฆษณำที่ไดร้บัตำมสญัญำ ตำมระยะเวลำใหบ้ริกำร ในอตัรำที่
ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ไดร้บัสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงคจ์ะตอ่อำยสุญัญำออกไป 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บรษัิท มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรจดัหำ ติดตัง้ ด ำเนินกำรตลำด กำรขำยและบริหำรจดักำรสื่อ
โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำรท์ี (PIDs, PSD และ Digital @ MRT) และมีหนำ้ที่
จดัหำและติดตัง้จอ และระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูใ้หส้ิทธิ โดยติดตัง้ใหแ้ลว้เสร็จ
ตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสญัญำสิน้สดุลง บริษัท จะตอ้งรือ้ถอนจอและระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ปรบัปรุงสง่คืนสภำพพืน้ท่ีภำยในระยะเวลำที่ตกลงกนั  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บรษัิท จะไมโ่อนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  
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4.3.2 สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (Outdoor) 

สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำภำพน่ิง (Static) 

คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบกำรภำครฐั และผูป้ระกอบกำรเอกชน  

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท, เวอรซิำยน,์ เอ็มเอสดี และแอด คซูีน 

ลักษณะของสัญญำ ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิตกลงใหผู้เ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิเช่ำพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ ์
หรือให้สิทธิ  ก่อสร้ำงดูแลบ ำ รุงรักษำ หรือหำผลประโยชน์จำกป้ำยโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์ 

อัตรำค่ำตอบแทน ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิจะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผูใ้หส้ิทธิในรูปแบบค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ และ/หรือ
คำ่เช่ำรำยเดือนหรอืรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิไดร้บัสิทธิในกำรต่ออำยสุญัญำ  (Right of First Refusal) หำกผู้
เช่ำ/ผูร้บัสทิธิประสงคจ์ะตอ่อำยสุญัญำออกไป 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของผู้เช่ำ/ผู้รับสิทธิ 

 ยื่นแบบขออนุญำตปลูกสรำ้งป้ำยต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และ
ก่อสรำ้งปำ้ยใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 ตอ้งท ำกำรติดตัง้ปำ้ยโฆษณำใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนแข็งแรงปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรำย
แก่คนทั่วไป และหำกมีควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ เกิดขึน้เนื่องจำกป้ำยโฆษณำที่
ติดตั้งตำมสัญญำนี ้ผู้เช่ำ/ผู้ร ับสิทธิจะต้องรับผิดชอบท ำประกันภัยตลอดอำยุ
สญัญำเช่ำ เพื่อคุม้ครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดมีขึน้ต่อทรพัยส์ินของผูใ้หเ้ช่ำหรือ
บคุคลที่ 3 โดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ 

 รบัผิดชอบภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ค่ำภำษีอำกร และภำษีใดๆ ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เก่ียวกบัที่ดิน และป้ำยโฆษณำประสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำ
เช่ำ  

 ในกรณีที่ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิเป็นเจำ้ของทรพัยส์ิน หรือผูใ้หเ้ช่ำ /ผูใ้หส้ิทธิสั่งใหร้ือ้ถอน
ปำ้ย เมื่อสญัญำสิน้สดุลง ไมว่ำ่ดว้ยเหตใุด ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิมีหนำ้ที่รือ้ถอนโครงสรำ้ง
ป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธ์ พรอ้มอุปกรณ ์หรือสิ่งอื่นใดของผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิออก
จำกพืน้ท่ีเช่ำ พรอ้มสง่มอบพืน้ท่ีติดตัง้ปำ้ยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในสภำพเรียบรอ้ย ปรำศจำกกำรช ำรุดบกพร่อง และรอนสิทธิ  ดว้ย
คำ่ใชจ้่ำยของผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิเอง  

 อย่ำงไรก็ดี สญัญำบำงฉบบันัน้ระบใุหท้รพัยส์ินต่ำงๆ ที่ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิไดก้่อสรำ้ง
หรอืจดัท ำขึน้ในพืน้ท่ีตำมสญัญำทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิ
ทันทีเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ แต่ผู้เช่ำ/ผู้ร ับสิทธิมีสิทธิใช้สอยด ำเนินกำรและ
รบัผิดชอบในกำรจดัหำผลประโยชนน์ัน้เองตลอดระยะเวลำเช่ำ 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิจะไม่สำมำรถใหผู้อ้ื่นเช่ำช่วง เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สุดลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
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หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรอืคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย
ตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรือเมื่อผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ใช้สถำนที่เช่ำ/ใหส้ิทธิ หรือเมื่อผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิพิจำรณำเห็นว่ำ กำรให้เช่ำ/ใหส้ิทธิ
ดงักลำ่วมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินกำรหรอืภำพพจนข์องผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิ โดยผูใ้หเ้ช่ำ/
ผูใ้หส้ทิธิจะแจง้ลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบกำรเอกชน  

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท  

ลักษณะของสัญญำ เช่ำพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภำพ /ใหส้ิทธิในกำรบริหำรหรือร่วมบริหำรจัดกำร
พืน้ที่โฆษณำ รวมถึงเผยแพร่หรือประชำสมัพันธ์ส่งเสริมกำรขำย หรือท ำกำรตลำด
เก่ียวกบัสนิคำ้หรอืบรกิำรในเชิงธุรกิจใชส้ือ่โฆษณำมลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  

อัตรำค่ำตอบแทน บรษัิท จะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิในรูปแบบสว่นแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำย
สือ่โฆษณำที่ไดร้บัตำมสญัญำ หรอืคำ่เช่ำรำยเดือนตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 15 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ไดร้บัสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงคจ์ะตอ่อำยสุญัญำออกไป   

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รบัผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ  
 ไม่โฆษณำภำพ/ขอ้ควำมอนัเป็นสินคำ้ของคู่แข่งทำงธุรกิจของผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิ 

และตอ้งน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินคำ้ใหผู้้ใหเ้ช่ำ/ผู้ให้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหนำ้ทกุครัง้ 

 รบัผิดชอบท ำประกันภยัตลอดอำยุสญัญำเช่ำ เพื่อคุม้ครองควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดมีขึน้ตอ่ทรพัยส์นิของผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิหรือบคุคลใดโดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่บริษัท เป็นผูจ้ัดหำและติดตัง้จอ เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ 
บริษัท จะรือ้ถอนจอและโครงสรำ้งต่ำงๆ และขนยำ้ยทรพัยส์ินและบริวำรของตน
ออกจำกสถำนที่เช่ำ และจะส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำ/ผู้ใหส้ิทธิภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิท เอง 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถใหผู้อ้ื่นเช่ำช่วง เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
จำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกันเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเมื่อผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สิทธิมีควำม
จ ำเป็นตอ้งใชส้ถำนท่ีเช่ำ/ใหส้ทิธิ โดยผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิจะแจง้ลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ 
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4.3.3 สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (Retail Media) 

คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่/ผูใ้หส้ทิธิ: ผูป้ระกอบกำรหำ้งสรรพสนิคำ้  

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญำ ใหส้ทิธิเช่ำพืน้ท่ีหรอืสทิธิในกำรบรหิำรสือ่โฆษณำประชำสมัพนัธภ์ำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ 
เพื่อพฒันำสือ่โฆษณำ และใหบ้รกิำรเผยแพร ่หรอืประชำสมัพนัธ ์หรอืสง่เสรมิกำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลำในกำรขำยสื่อ
โฆษณำ หรอืคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

3 - 6 ปี 

ทัง้นี ้บริษัท ไดร้บัสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงคจ์ะตอ่อำยสุญัญำออกไป    

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รบัผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ  
 ไม่โฆษณำภำพ/ขอ้ควำมอนัเป็นสินคำ้ของคู่แข่งทำงธุรกิจของผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิ 

และตอ้งน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินคำ้ใหผู้้ใหเ้ช่ำ/ผู้ให้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหนำ้ทกุครัง้ 

 รบัผิดชอบท ำประกันภยัตลอดอำยุสญัญำเช่ำ เพื่อคุม้ครองควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดมีขึน้ตอ่ทรพัยส์นิของผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิหรือบคุคลใดโดยใหม้ีผลคุม้ครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัท จะตอ้งสง่มอบสถำนที่เช่ำคืนแก่
ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถใหผู้อ้ื่นเช่ำช่วง เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
จำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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4.3.4 สื่อโฆษณำภำยในท่ำอำกำศยำน (Air Traveller) 
คู่สัญญำ ผูใ้หเ้ชำ่/ผูใ้หส้ทิธิ: กรมกำรบินพลเรอืน, ทำ่อำกำศยำนไทย 

ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิ: เอ็ม เอส ด,ี ทรปิเป้ิลเพลย,์ เดอะวนัพลสั, 

ลักษณะของสัญญำ ใหส้ิทธิเช่ำพืน้ที่หรือสิทธิในกำรบริหำรสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ภำยในท่ำอำกำศ
ยำน เพื่อพฒันำสื่อโฆษณำ และใหบ้ริกำรเผยแพร่ หรือประชำสมัพนัธ ์หรือสง่เสริม
กำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสทิธิจะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิเป็นสว่นแบ่งเวลำในกำรขำย
สือ่โฆษณำ หรอืคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

3 - 5 ปี ทัง้นี ้ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิ ไดร้บัสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ หำกผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิ
ประสงคจ์ะตอ่อำยสุญัญำออกไป    

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 รบัผิดชอบคำ่ภำษีปำ้ยโฆษณำที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำ  
 รบัผิดชอบท ำประกนัภยัตลอดอำยสุญัญำเช่ำ เพื่อคุม้ครองควำมเสียหำยที่อำจ

เกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ให้เช่ำหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

 ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ผูเ้ช่ำ/ผูร้บัสิทธิจะตอ้งส่งมอบสถำนที่
เช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผูเ้ช่ำ/ผูร้ ับสิทธิจะไม่สำมำรถใหผู้้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รบัควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรแจง้ขอตอ่อำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิ
อำจใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำก่อนไดห้ำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หส้ิทธิมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้
สถำนที่เพื่อประโยชนข์องทำงรำชกำร หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลิกสญัญำ
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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4.3.5 กำรบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำเพื่อกำรประชำสัมพนัธบ์ริษัท ฮัลโล บำงกอก แอล อี ดี จ ำกดั 
 

คู่สัญญำ ผูใ้หส้ทิธิ: ฮลัโลบำงกอก 

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญำ ใหส้ิทธิแก่บริษัท ในกำรขำยและท ำกำรตลำด รวมถึงใหบ้ริกำรพืน้ที่โฆษณำของฮัล
โลบำงกอก เพื่อใหบ้รกิำรเผยแพร ่หรอื ประชำสมัพนัธ ์สง่เสรมิกำรขำย หรือ กำรตลำด
เก่ียวกบัสนิคำ้ และ/หรอืบรกิำรในเชิงธุรกิจในรูปแบบสือ่โฆษณำ  

อัตรำค่ำตอบแทน บรษัิท จะช ำระสว่นแบง่รำยไดแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิเป็นไปตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

6 ปี 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 จะตอ้งวำงเงินประกันส่วนแบ่งรำยไดข้ัน้ต ่ำเป็นเงินจ ำนวนรอ้ยละ  50 ของเงิน
ประกนัสว่นแบง่รำยไดข้ัน้ต ่ำใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิ 

 มีหนำ้ที่ช ำระสว่นแบง่รำยไดแ้ละเงินประกนัสว่นแบง่รำยไดข้ัน้ต ่ำใหแ้ก่ผูใ้หส้ทิธิ 
 จะต้องจัดท ำและก ำหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย รวมถึงแผนด ำเนินงำนเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เปำ้หมำย 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถโอนสิทธิได ้เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก
ผูใ้หส้ทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจง้ขอต่ออำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำขอ้ผิดสญัญำนัน้ใหเ้สร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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นอกจำกนีต้ัง้แตปี่ 2559  บรษัิทยงัไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนในกำรขำยและบรหิำรจดักำรสทิธิประโยชนใ์หก้บั
สมำคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และบรษัิท ไทย ลกี จ ำกดั โดยมีรำยละเอยีดของสญัญำ ดงันี ้

4.3.6 กำรบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชนใ์ห้กับสมำคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลีก 
จ ำกัด 
 

คู่สัญญำ ผูใ้หส้ทิธิ: สมำคมกีฬำฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูภมัภ ์และบรษัิท ไทย
ลกี จ ำกดั 

ผูร้บัสทิธิ: บรษัิท 

ลักษณะของสัญญำ แต่งตั้งใหบ้ริษัทเป็นตัวแทนกำรขำยและบริหำรสิทธิประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียวของ
สมำคมฯ และ บรษัิท ไทยลกีฯ 

อัตรำค่ำตอบแทน บรษัิท จะไดร้บัสว่นแบง่คำ่ตอบแทนในอตัรำ 15%-22.5% ขึน้อยูก่บัรำยไดร้วมที่บริษัท
สำมำรถจดัหำได ้

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

4 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

 ด ำเนินกำรขำยและบรหิำรสทิธิประโยชนข์องสมำคม 
 มีหนำ้ที่ช ำระเงินประกนัสว่นแบง่รำยไดข้ัน้ต ่ำใหแ้ก่สมำคมฯ ตำมที่ตกลงไว ้
 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถโอนสิทธิได ้เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก
ผูใ้หส้ิทธิแต่สำมำรถน ำสิทธิประโยชนต์่ำงๆ ของสมำคมภำยใตส้ญัญำไปใช้ในกำร
จดัหำรำยไดโ้ดยกำรโอนสทิธิได ้

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีส้ิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลง หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำ
กำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ใหเ้สร็จสิน้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด หรอืคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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4.4 สัญญำกู้ยมืเงนิและวงเงนิอืน่ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทมีสญัญำสนิเช่ือและวงเงินอื่นๆ กบัธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 2 แหง่ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

 ธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที่ 1 
คู่สัญญำ ผูข้อใชว้งเงิน: บรษัิท 

ผูใ้หว้งเงิน: ธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที่ 1 

จ ำนวนเงนิสนิเชือ่ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 6 ลำ้นบำท  
(2) วงเงินกูย้ืมระยะสัน้ (P/N) จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
(3) วงเงินหลกัประกนัซอง จ ำนวน 20 ลำ้นบำท 
(4) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 150 ลำ้นบำท 
(5) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) โครงกำร จ ำนวน 77 ลำ้นบำท 

รวมเป็นวงเงินทัง้หมด จ ำนวน 403 ลำ้นบำท  
ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ตอ่ปี  
(2) วงเงินกูย้ืมระยะสัน้ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR – 2%  ตอ่ปี  
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.25 % ตอ่ปี 

 (4) วงเงินหลกัประกนัซอง   อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.00 % ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 

 ธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที่ 2 
คู่สัญญำ ผูข้อใชว้งเงิน: บรษัิท 

ผูใ้หว้งเงิน: ธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที่ 2 

จ ำนวนเงนิสนิเชือ่ (1) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 
 

ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงตำม Money Market Rate 
(2) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.00% ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หนำ้ 54 

 

4.5 เงนิลงทุนในหลักทรัพยแ์ละนโยบำยกำรลงทุน  

นโยบำยกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์

บริษัทและบริษัทย่อยเนน้กำรลงทุนในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทุนที่ใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดบัควำมเสี่ยง 
โดยกำรลงทุนตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิตำมที่ก ำหนด ทัง้นี ้ในทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ประเมินขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์หำกพบขอ้บ่งชีด้งักลำ่ว บริษัทและบริษัทย่อยจะรบัรูผ้ลขำดทนุจำก
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทนุ 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและนโยบำยกำรลงทุนและกำรควบคุมบริษัทยอ่ย  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 6 บริษัท และลงทุนผ่ำนบริษัท มำสเตอร ์
สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั (บรษัิทยอ่ย) จ ำนวน 15 บรษัิท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 21 บริษัท  โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุตำมวิธี
รำคำทนุ เทำ่กบั 1,115.86 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 13.98 ของสินทรพัยร์วมตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรบับริษัทย่อยที่ถือ
หุน้โดยบรษัิทมีจ ำนวน 6 แหง่ ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บรษัิท เวอรซิำยน ์จ ำกดั 100.0  126.0 400.0 
2 บรษัิท แอด คซูีน จ  ำกดั 100.0  10.0 65.8 
3 บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั 100.0  570.0 638.0 
4 บรษัิท โกลิง้ ออนไลน ์จ  ำกดั 70.0                      5.0 3.5 
5  บรษัิท เอสอำรพ์ีบี มีเดีย จ  ำกดั 45.0       20.0 0.56 
6  บรษัิท แพลน บี ซีเอส จ ำกดั 80.0       8.0 8.0 

 รวม   739.0 1,115.86 
 หกั คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ    (323.5)  
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   792.36 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทย่อยผ่ำนบริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั จ ำนวน 15 แห่ง โดยมี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย  
บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บรษัิท ทรปิเป้ิลเพลย ์จ ำกดั 100.0                   31.0 12.0 

2 บรษัิท แม็กซว์ิว มีเดีย กรุป๊ จ  ำกดั   85.0                100.0 121.7 

3 บรษัิท เมอรซ์ี่ พลสั จ ำกดั 100.0                     3.0 3.0 

4 บรษัิท เดอะวนัพลสั จ ำกดั 100.0                   17.0 20.0 

5 บรษัิท บรษัิท ทนู่ำ แอดเวอไทซิ่ง จ  ำกดั 100.0                     5.0 40.0 

6 บรษัิท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ  ำกดั 50.0                   25.0 35.0 

7 บรษัิท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ  ำกดั 100.0                     1.0 1.0 

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

9         บรษัิท ปัญญำทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั 50.0 90.6 27.4 
10 บรษัิท ดบับลวิ.พี.เอส. มีเดีย จ  ำกดั 50.0 43.0 13.55 
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บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย  
บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

11     บรษัิท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิส เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  35.0 25.4 182.25 
12 บรษัิท ดิจิทลั แฟคตอรี ่จ  ำกดั 50.0 2.0 5.00 
13 บรษัิท  ไซน ์เวิรค์ มีเดีย จ  ำกดั 50.0 2.0 1.00 
14 บรษัิท สแพลช มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) 70.0 180.0 160.77 
15 บรษัิท สตำรค์ มลัติมีเดีย จ  ำกดั 75.0 24.0 18.00 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่ำนเอ็มเอสดี 549.0 640.7                 

นโยบำยกำรลงทนุและกำรควบคมุบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทมีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจที่สนบัสนนุหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทที่มีศกัยภำพกำรเจริญเติบโต 
สรำ้งรำยไดแ้ละผลก ำไรใหก้บักลุ่มบริษัทโดยโครงกำรลงทนุตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิตำมที่ก ำหนด ส ำหรบันโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยจะเป็นไป
ตำมนโยบำยของบรษัิทโดยบรษัิทจะสง่ตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำรเพื่อรว่มในกำรบริหำรงำน ทัง้นี ้กำรลงทนุจะเป็นไปไดท้ัง้ใน
รูปแบบกำรลงทุนเองทัง้หมด กำรร่วมทุน หรือกำรลงทนุบำงส่วน  อย่ำงไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สำมำรถสง่ตวัแทนไปเป็นกรรมกำรได ้
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5.      ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

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

ร่วมกันชดใชค้่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนประมำณ 440 ลำ้นบำท โดยโจทกอ์ำ้งว่ำบริษัทฯร่วมกันท ำละเมิดโดยกำรสรำ้งป้ำย
โฆษณำโดยผิดกฏหมำยและบงัปำ้ยโฆษณำของโจทก ์ 
 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เห็นว่ำมิไดก้ระท ำผิดตำมที่ถกูฟ้อง เนื่องจำกเป็นเพียงผูเ้ช่ำเวลำโฆษณำ ไม่ไดเ้ป็นผูส้รำ้ง
ปำ้ย และไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของกรรมสทิธ์ิของปำ้ย ดงันัน้ฝ่ำยบริหำรและที่ปรกึษำกฎหมำยของบริษัทฯ เช่ือว่ำจะไม่มีผลเสียหำย
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกคดีควำมดงักลำ่ว จึงไมไ่ดบ้นัทกึประมำณกำรหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ไวใ้นบญัชี 

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ศำลมีค ำพิพำกษำยกฟอ้งและคดีถึงที่สิน้สดุแลว้ 
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6.      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือบริษัท (ภำษำอังกฤษ) Plan B Media Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิำรและรบัจำ้งผลิตสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัประกอบดว้ย สื่อโฆษณำ

บนระบบขนสง่มวลชน สื่อโฆษณำภำพน่ิงกลำงแจง้ สื่อโฆษณำดิจิทลักลำงแจง้ สื่อ
โฆษณำภำยในสนำมบิน สื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้ สื่อโฆษณำออนไลน ์

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507 
ทุนจดทะเบียน 458,848,957.40 บำท 
จ ำนวนหุน้จดทะเบียน (หุน้สำมัญ) 4,588,489,574.00 หุน้ 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 388,256,810.10  บำท 
จ ำนวนหุน้จดทะเบียนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) 3,882,568,101 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้ 0.10 บำท 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 

10300 
ทีต่ัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสี่แยกมหำนำค เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 

10300 
โทรศัพท ์ (662) 530-8053-6 
โทรสำร (662) 530-8057 

Homepage www.planbmedia.co.th 
เลขำนุกำรบริษัท ชื่อ: นำยเกษมศำนต ์อิทธิธรรมวินิจ 

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

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์ สถำนที่ตดิตอ่: 1213/420  ซอยลำดพรำ้ว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลำ  
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท:์ (662) 530-8081 
โทรสำร: (662) 530-8057 
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: (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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ผู้สอบบัญชี บรษัิท ส  ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
(เดิมช่ือบรษัิท ส  ำนกังำน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ  ำกดั) 
 ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ (662) 264-0777  
โทรสำร: (662) 264-0789 ถึง 90 
นำงสำววิสสตุำ จรยิธนำกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 3853 
นำย เติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 4501 
นำงสำวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 5313 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หนำ้ 59 

 

 6.1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

 
ล ำดับ
ที ่

ช่ือบริษัท/สถำนทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุน้ 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เวอริซำยน ์จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

126,000,000 126,000,000 หุน้สำมญั 100 

2. บริษัท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ 
ดสิเพลย ์จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

570,000,000 570,000,000 หุน้สำมญั 100 

3. บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด 
1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

10,0000,000 10,0000,000 หุน้สำมญั 100 

4. บริษัท โกลิง้ค ์ออนไลน ์จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6 

ใชบ้รกิำรสื่อ
แอพพลเิคชั่นบน
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี
ในกำรวำง
แผนกำรเดนิทำง 

5,000,000 5,000,000 หุน้สำมญั 70 

5. บริษัท เอสอำรพ์บีี มเีดยี จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6 

ด ำเนินธุรกิจ
ตวัแทนขำยสื่อ
โฆษณำประเภท
ดจิิตอล 

20,000,000 20,000,000 หุน้สำมญั 45 

6. บริษัท แพลน บี ซเีอส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6
โทรศพัท ์: (662) 690-8200-27 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำภำยนอก
ท่ีอยู่อำศยั
ประเภทดจิิทลั 

10,000,000 8,000,000 หุน้สำมญั 80 
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ล ำดับ
ที ่

ช่ือบริษัท/สถำนทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุน้ 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

7. บริษัท แมก็ซว์วิ มเีดยี กรุ๊ป 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 951-9757 

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

100,000,000 100,000,000 หุน้สำมญั 85 

8. บริษัท เมอรซ่ี์ พลัส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

3,000,000 3,000,000 หุน้สำมญั 100 

9. บริษัท 2000 พับลิชชิง่ แอนด ์
มเีดยี จ ำกัด 

59 ซอยปรยีำนชุ ถ.พระรำม 9 
แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์: (669) 432-57333 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
สิ่งพิมพ ์และ
พฒันำสื่อโฆษณ
ออนไลนบ์น
อปุกรณส์ื่อสำร
เคลื่อนท่ี 

17,000,000 17,000,000 หุน้สำมญั 35 

       10. บริษัท แพลน บ ี อเีลฟเว่น 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

ตวัแทนขำยและ
บรหิำรจดักำร
สทิธิประโยชนท่ี์
บรษัิทไดม้ำจำก
บรษัิทในเครือ 

1,000,000 1,000,000 หุน้สำมญั 100 

11. บริษัท เดอะวันพลัส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

17,000,000 17,000,000 หุน้สำมญั 100 

      12. บริษัท ไบรท ์สกำย มเีดยี จ ำกัด 

9/39 เวิรค์เพลส รำชพฤกษ-์จรญั 
ซอยบำงแวก 69 เขตภำษีเจรญิ 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ
ภำยในทำ่อำกำศ
ยำนของ AOT 
และกรมทำ่
อำกำศยำน 

25,000,000 25,000,000 หุน้สำมญั 50 

13. บริษัท ทริปเป้ิลเพลย ์จ ำกัด
1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  
 
 

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

31,000,000 31,000,000 หุน้สำมญั 100 
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ล ำดับ
ที ่

ช่ือบริษัท/สถำนทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุน้ 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

14. บริษัท ทูน่ำ แอดเวอรไ์ทซ่ิง 
จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท ์: (662) 530-8053-6  

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ
ภำยในทำ่อำกำศ
ยำนของกรมทำ่
อำกำศยำน 

5,000,000 5,000,000 หุน้สำมญั 100 

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

235/4 ถ .ร ำษฏร์พัฒนำ  แ ขว ง 
รำษฏร์พัฒนำ เขต สะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

โทรศพัท ์: (662) 052-3878 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำนอกท่ีอยู่
อำศยัภำยใน
สนำมบิน 

43,000,000 27,100,000 หุน้สำมญั 50 

16. บริษัท อนิดเิพนเด้นท ์อำรท์สิ 
เมเนจเม้นท ์จ ำกัด (เดมิช่ือ
บรษัิท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั) 

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

ด ำเนินธุรกิจทำ
เลน้ทแ์มนเนจ
เมน้ท ์และคอนเท
นทค์รบวงจร 
บรหิำรจดักำร 
พฒันำสมำชิกวง
บีเอ็นเค48 

25,400,000 25,400,000 หุน้สำมญั 35 

17 บริษัท บีเอน็เค โปรดักช่ัน 
จ ำกัด 

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

 

ผลติรำยกำร
โทรทศันเ์พ่ือ
ออกอำกำศทำง
โทรทศันแ์ละ
ออนไลน ์และ 
ธุรกิจอีเวน้ทแ์ละ
คอนเสริต์ 

4,000,000 1,000,000 หุน้สำมญั 44.99 

18. บริษัท แพลตฟอรม์ มักกะสัน 
จ ำกัด 

1 ถนนรชัดำภิเษก แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร  

ประกอบกิจกำร
จดักำร ดแูล 
บรหิำรศลิปิน 
นกัรอ้ง นกัแสดง 
ทกุประเภท 

2,000,000 2,000,000 หุน้สำมญั 70 

19. บริษัท มอร ์แดน ไอ แคน เซย ์
จ ำกัด 

1 ถนนรชัดำภิเษก แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจ
กิจกำรเป็นผู้
ประสำนงำนกำร
ถ่ำยท ำภำพยนต ์

2,000,000 2,000,000 หุน้สำมญั 65 

20. บริษัท ดรีมเมอรส์  โซไซตี ้
เมเนจเม้นท ์จ ำกัด 

1 ถนนรชัดำภิเษก แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

 

ด ำเนินธุรกิจ
บรหิำรจดักำร
ศลิปิน 

10,000,000 10,000,000 หุน้สำมญั 59 
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ล ำดับ
ที ่

ช่ือบริษัท/สถำนทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุน้ 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

        21. บริษัท ปัญญำทพิย ์ แพลน บ ี
มเีดยี ลำว จ ำกัด 

Sokpaluang Road, Sokpaluang 
village, Sisattanak, Vientiane  

รบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำในสปป.
ลำว 

23,206  
(ลำ้นกีบลำว) 

23,206 
    (ลำ้นกีบ
ลำว) 

หุน้สำมญั 50 

      22. บริษัท PT Estha Yudha 
Ekatama 

Sopo Del Office Tower B, 16th 
floor  Jl. Mega Kuningan Barat 
III Lot 10, Kawasan Mega 
Kuningan, Kuningan Timur 
South Jakarta 12950 Indonesia 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำภำย
สนำมบินใน
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

67,300 
(ลำ้นรูเปีย) 

19,988.9 
(ลำ้นรูเปีย) 

หุน้สำมญั 10 

          23. บริษัท JKJ Media Service Inc.  

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

รบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำใน
ฟิลปิปินส ์

40,000,000 
(เปโซฟิลปิปินส)์ 

40,000,000 
(เปโซฟิลปิปินส)์ 

หุน้สำมญั 30 

24. บริษัท แพลน บ ี มำเลเซยี      
เอสดเีอน็ บีเอชด ี

 

กำรรบัจำ้งท ำสื่อ
โฆษณำและให้
เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำ 

1,000,000 
(รงิกิต

มำเลเซยี) 

1,000,000 
(รงิกิตมำเลเซีย) 

หุน้สำมญั 90 

25. บริษัท แซงจูร่ี บิลบอรด์ เอสดี
เอน็ บีเอชด ี

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

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำประเภท
ภำพน่ิง
ภำยในประเทศ
มำเลเซยี 

1,000,000 
(รงิกิตมำเลเซีย) 

1,000,000 
(รงิกิตมำเลเซีย) 

หุน้สำมญั 40 

26. บริษัท ดจิิทัล แฟคตอร่ี จ ำกัด 

เลขท่ี 444 ชัน้ 4 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำประเภท
ออนไลน ์
 

2,000,000 2,000,000 หุน้สำมญั 50 

27. บริษัท ไซน ์เวริค์ มเีดยี จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พ ลั บ พ ล ำ  เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล ำ ง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำในทำ่
อำกำศยำน
สวุรรณภมู ิ

2,000,000 2,000,000 หุน้สำมญั 50 

28. บริษัท แอทมอส สปอรต์ แล็บ 
จ ำกัด 

600/51 ซ.รำมค ำแหง 39 แขวง วงั
ทองหลำง  เ ข ต  วั ง ทองหลำ ง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจ
จดัหำ น ำเขำ้ จดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้
ประเภทกีฬำและ
แฟชั่น ภำยใตเ้บ
รนดร์ำ้น ATMOS 

5,000,000 5,000,000 หุน้สำมญั 37 

29. บริษัท แอทมอส เอพพำเรล 
จ ำกัด 

ด ำเนินธุรกิจ
จดัหำ น ำเขำ้ จดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้

5,000,000 5,000,000 หุน้สำมญั 45 
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ล ำดับ
ที ่

ช่ือบริษัท/สถำนทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิดของ
หุน้ 

กำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

600/51 ซ.รำมค ำแหง 39 แขวง วงั
ทองหลำง  เ ข ต  วั ง ทองหลำ ง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ประเภทกีฬำเละ
แฟชั่น 

30. บริษัท สแพลช มเีดยี จ ำกัด 
(มหำชน) 

318/31 ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท  22 ถ นน
สุขุม วิ ท  แขวงคลอง เตย  เ ข ต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ด ำเนินธุรกิจส่ือ
โฆษณำภำยนอก
ท่ีอยู่อำศยั 
ประเภทปำ้ย
โฆษณำภำพน่ิง 
โดยมีบิลบอรด์
ขนำดใหญ่ทั่ว
ประเทศ 

180,000,000 180,000,000 หุน้สำมญั 70 

31. บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกัด 

318/31 ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท  22 ถ นน
สุขุม วิ ท  แขวงคลอง เตย  เ ข ต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ด ำเนินธุรกิจผลติ
และใหบ้รกิำรเช่ำ
ปำ้ย 

113,000,000 113,000,000 หุน้สำมญั 100 

32. บริษัท สตำรค์ มัลตมิเีดยี จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพรำ้ว 94 แขวง
พ ลั บ พ ล ำ  เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล ำ ง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้รกิำรสื่อ
โฆษณำนอกท่ีอยู่
อำศยัประเภท
ดจิิทลั ในท ำเลท่ีมี
ศกัยภำพทัง้ใน
กรุงเทพมหำนคร
และตำ่งจงัหวดั 

24,000,000 24,000,000 หุน้สำมญั 75 

33. บริษัท BL Falcon Pte. Ltd. 

47B Tras Street, Singapore 
078986 

ด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้รกิำรสื่อ
โฆษณำภำยนอก
ท่ีอยู่อำศยั
ประเภทดจิิทลั ใน
ประเทศสงิคโปร ์

2.5 million SGD 2.5 million SGD หุน้สำมญั 30 

 



 

 
บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ส่วนที ่2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ส่วนที่  2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7.      ข้อมูลหลกัทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ ์มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 458,848,957.40  บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 4,588,489,574 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.1 บำท ณ วนัที่        
31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้  388,256,810.10 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 3,882,568,101 หุน้     
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.1 บำท   

7.2 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  
 

ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ลำ่สดุ วนัที่ 13 มีนำคม 2563 บริษัทมีรำยช่ือกลุม่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก พรอ้มทัง้
สดัสว่นกำรถือหุน้ มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุน้ 
ร้อยละของทุน

ช ำระแล้ว 
1 กลุม่นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์  974,068,100   25.09  
 1.1  นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์  974,068,100   25.09  
 1.2  บรษัิท แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ  ำกดั  -     -    
 1.3  บรษัิท เอ๊ำทด์อร ์มีเดีย อินเวสเมน้ท ์จ ำกดั  -     -    
2 บรษัิท วี จี ไอ จ ำกดั (มหำชน)  732,234,105   18.86  
3 กลุม่ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์  250,826,180   6.46  
 3.1  ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์  58,238,522   1.50  
 3.2  นำยสชุำติ  ลือชยัขจรพนัธ ์  192,587,658   4.96  
4 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ  ำกดั  203,439,778   5.24  
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยำว  166,490,000   4.29  
6 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25  79,537,100   2.05  
7 นำงสำวอรนลิน โลจนะโกสินทร ์  78,005,462   2.01  
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  74,051,500   1.91  
9 กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คทห์ุน้ระยะยำวปันผล  58,272,000   1.50  

10 กองทนุเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือกำรเลีย้งชีพ  52,255,900   1.35  
รวมทัง้หมด 2,669,180,125 68.75 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 13 มีนำคม 2563 (ซึง่เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีบรษัิทฯ ใชใ้นกำรจดัท ำแบบรำยงำนกำรกระจำยหุน้
ตอ่ ตลท.) บรษัิทมีจ ำนวนผูถื้อหุน้รำยยอ่ย  (Free Float) จ ำนวน 7,391 รำย คิดเป็นรอ้ยละ 48.90 ของหุน้ท่ีออกจ ำหนำ่ยแลว้ 

หมำยเหต ุ:  

/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ำกดั (“แพลน บี อินเวสเมน้ท”์) และบริษัท เอ๊ำทด์อร ์มีเดีย อินเวสเมน้ท ์จ ำกดั (“เอ๊ำทด์อร ์มีเดีย”) ซึง่จดทะเบียนในประเทศฮ่องกง
ประกอบธุรกิจลงทนุโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน ถือหุน้ทำงออ้มทัง้หมดรอ้ยละ 100 โดยนำยปรินทร ์โลจนะโกสินทร ์ 

/2  กำรจัดกลุ่มนีเ้ป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพ่ือให้เป็นไปตำมนิยำมของบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท่ี์ กจ.17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจดักลุม่ตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ข) แต่อย่ำง
ใด 
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กำรออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

-ไมม่ี – 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัท มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย 
ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในแตล่ะครำว บรษัิทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็น
หลกั เช่น กำรด ำรงเงินไวเ้พื่อลงทนุในอนำคต หรอืเพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรอืเป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในบรษัิท เป็นตน้ 

7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย อยำ่งไรก็ดี คณะกรรมกำรของบรษัิทยอ่ยและ/หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทนุในกำรขยำยกิจกำรของบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ เป็นตน้ 
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8.     โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรบรษัิท 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ดร.พินิจสรณ ์  ลอืชยัขจรพนัธ ์

ส ำนกักรรมกำรบรหิำร 
Executive Office 

คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร 

 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
Internal Audit 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
นำงสำวพำขวญั  
วงศพ์ลทว ี

ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 
นำยปรนิทร ์

โลจนะโกสินทร ์
(รกัษำกำร) 

ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 
นำยณฐัวฒิุ  
อูย่ำยโสม 

ฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 

นำยประสงค ์ 
จรุงเบญจธรรม 

ทรพัยำกรบคุคล 
นำงสำวองัคณำ 
เฉลิมชยักิจ 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และ
คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อท ำหนำ้ที่ควบคมุดแูลนโยบำยภำยในองคก์รใหเ้กิดประสทิธิภำพสงูสดุในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ตำมหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ลงวนัที่ 3 มกรำคม 2563 
ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมกำรหญิงจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรชำยจ ำนวน 6 คน ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุิที่มี
ควำมรูท้ี่หลำกหลำยทัง้ดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร ์กำรตลำด กำรโฆษณำ กำรเงิน กำรบญัชีและกำรตรวจสอบ 
กฎหมำย วิศวกรรมและประสบกำรณเ์ฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำ ประกอบดว้ย 

(1) กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 2 คน ไดแ้ก่ นำยปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์และนำยพินิจสรณ ์ลอืชยัขจรพนัธ์ 
(2) กรรมกำรท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 3 คน ไดแ้ก่ นำยธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์นำยเอกภกัดิ ์นิรำพำธพงศพ์ร  

และนำยแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง  
(3) กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ไดแ้ก่ พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ และนำงมลฤดี       

สขุพนัธรชัต ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครั้งกำร

เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

2 นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 8/8 
3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 7/8 
4 ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 6/8 
5 นำยเจย ์เจฟฟรยี ์ วอชเชอร*์ กรรมกำร 1/2 
6 นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง** กรรมกำร 5/6 
7 นำยเอกภกัดิ ์ นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
6/8 

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

8/8 

9 นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

8/8 

*นำยเจย ์เจฟฟรีย ์วอชเชอร ์ไดล้ำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
**นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ไดร้บักำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 

โดยมีนำยเกษมศำนต ์ อิทธิธรรมวินิจ ท  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรบรษัิท 

ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท บรษัิทมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนองคป์ระชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะลงมติในท่ีประชมุวำ่ 
ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรคิดเป็น
รอ้ยละ 89.06 นอกจำกนี ้กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำรยงัไดป้ระชมุรว่มกนั โดยไมม่ีฝ่ำยบรหิำร เพื่อหำรือและอภิปรำยเรื่องต่ำงๆที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทและอยูใ่นควำมสนใจร่วมกนั ซึง่รวมถึงโครงกำรดำ้นกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนและ CSR จ ำนวน 1 ครัง้ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท คือ นำยปรินทร ์โลจนะโกสินทร ์ลงลำยมือช่ือรว่มกบั ดร.พินิจสรณ ์  ลือชยั
ขจรพนัธ ์ หรอืนำยธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิทยกเวน้กรณีตอ่ไปนี ้ใหก้รรมกำรสำมคนลงลำยมือช่ือ
รว่มกนั กลำ่วคือ นำยปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ลงลำยมือช่ือรว่มกบั ดร.พินิจสรณ ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์และรว่มกบันำยธเนษฐ โลจนะ
โกสนิทร ์และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

- ค ำ้ประกนั หรอืกำรชดใชใ้ดๆ 

- สญัญำใดๆ ท่ีท ำใหเ้ป็นหนี ้เกินกวำ่ 25,000,000 บำท หรอืกำรค ำ้ประกนัเพื่อกำรดงักลำ่ว 

- ไดม้ำ หรอืจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำเช่ำ สญัญำจำ้ง สญัญำสมัปทำน หรือสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์ใดๆ ซึ่งมีค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำ

ของสญัญำเกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำใดๆ ที่มีมลูคำ่หรอืพนัธสญัญำหรอืคำ่ใชจ้่ำย เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- กำรกูใ้ดๆ โดยบรษัิท 

- กำรใหห้ลกัประกนัใดๆ เหนือทรพัยส์นิของบรษัิท 

- กำรเขำ้ท ำสญัญำรว่มทนุ หรอืสญัญำใดๆ เพื่อจดัตัง้บรษัิทใหมซ่ึง่ เป็นบรษัิทลกู หรอืบรษัิทในเครอื 

- กำรท ำหนงัสอืมอบอ ำนำจในเรือ่งที่เก่ียวกบักรณีดงักลำ่วขำ้งตน้ 

อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

- อนมุตัิแผนธุรกิจและงบลงทนุประจ ำปี 

- อนุมตัิกำรท ำนิติกรรมสญัญำเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ตำมปกติ เช่น กำรท ำสญัญำกับลกูคำ้ /คู่คำ้ และกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

- อนมุตัิกำรลงทนุในกำรซือ้กิจกำร หรือกำรเขำ้ถือหุน้ในกิจกำรอื่น กำรควบรวมกิจกำร และกำรลงทนุในสินทรพัย ์
หรอืกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยห์รอืกิจกำร 

- อนมุตัิกำรก่อหนี ้หรอืกำรท ำนิติกรรมในนำมบรษัิทและผกูพนับรษัิท 

- อนมุตัิกำรออกตรำสำรทำงกำรเงินหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดของบรษัิท 

- อนมุตัิกำรจดัตัง้บรษัิทยอ่ย กำรเขำ้ลงทนุซือ้หรอืขำยหุน้ ทรพัยส์ิน กิจกำรจำกหรือรว่มกบับริษัท หำ้งหุน้สว่นหรือ
บคุคลใด ในลกัษณะของกำรรว่มทนุ (Joint Venture) กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน หุน้ หรือกิจกำรใน
ลกัษณะของ Mergers and Acquisitions (ซึ่งมิใช่กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน หรือบริกำรอนัเป็นกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของบรษัิท) กำรพิจำรณำโครงสรำ้งธุรกรรม รวมตลอดถึงควำมสมเหตสุมผลของกำรเขำ้ท ำรำยกำรและ
รำคำ 

- อนมุตัิกำรจดัซือ้ จดัจำ้ง วสัด ุบรกิำร กำรวำ่จำ้งท ำของ ทรพัยส์นิ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
- ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนัน้ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม (1/3)  

- กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลำกกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจ
ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่อีกได ้ 

8.2 คณะผู้บริหำร  

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ท ำหนำ้ที่หวัหนำ้ของฝ่ำยบริหำร โดยโครงสรำ้งองคก์รของบริษัทแบ่งออกเป็น  5 สำยงำน 
ไดแ้ก่ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด ฝ่ำยปฏิบตัิกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 

รำยช่ือคณะผูบ้รหิำรของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงันี ้
 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2 ดร.พินิจสรณ ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 

3 นำยประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ประธำนฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

4 นำงสำวพำขวญั วงศพ์ลทว ี ประธำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

5 นำยณฐัวฒุ ิ อูย่ำยโสม ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

6 นำงสำวองัคณำ เฉลมิชยักิจ ประธำนฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
 

8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัทมีนำยเกษมศำนต ์ อิทธิธรรมวินิจ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรบริ ษัท ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ตัง้แต่วันที่            
1 ตลุำคม 2557 เป็นตน้มำ ซึง่จบกำรศกึษำทำงดำ้นกฎหมำย เป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีประสบกำรณท์ี่
เป็นประโยชนใ์นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ สำมำรถสนบัสนนุใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิท คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะผูบ้รหิำร เป็นไป
ตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยขอบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของเลขำนกุำรบรษัิทมีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
4. จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบรษัิท ไดร้บัรำยงำนนัน้ 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัท ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส สอดคลอ้งกบับทบำท หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำร
ก ำกบักำรท ำงำนของบรษัิทและผำ่นกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท ส ำหรบัค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้รหิำร มีรำยละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย 
คณะกรรมกำรบรษัิท พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีโดยไดก้ลั่นกรองและพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบั
ภำระหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ เปรยีบเทียบกบับรษัิทในธุรกิจที่คลำ้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร โดยได้
มีกำรใชข้อ้มลูคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทจดทะเบียนของตลท.ประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2562  เป็นไปตำมมติที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

อัตรำค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ประจ ำปี 2561 ประจ ำปี 2562 
คณะกรรมกำรบรษัิท     

- 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 ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ มี

หลกัเกณฑใ์นกำรจัดสรรค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี ดว้ยวงเงินที่ไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 
7,200,000 บำท ซึง่จะถกูจดัสรรตำมอตัรำสว่นของคำ่ตอบแทนรำยเดือนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นไดร้บั 
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รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล และบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2562 ซึ่งไดร้บั
กำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ปี 2562 ดว้ยวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บำทและ 7,200,000 บำทตำมล ำดบั  มีดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
รำยเดือนและค่ำ

เบีย้ประชุม  
(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 สขุพนัธรชัต ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 650,000 480,000 
4 นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 360,000 240,000 

5 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำร 375,000 240,000 

6 ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 375,000 240,000 

7 นำยเจย ์เจฟฟรยี*์ วอชเชอร ์ กรรมกำร 120,000 - 

8 นำยเอกภกัดิ ์ นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร 420,000 240,000 

9 นำยแล็พ ซน เนลสนั** เหลียง กรรมกำร 240,000 160,000 

รวม  4,175,000 2,680,000 
*นำยเจย ์เจฟฟรีย ์วอชเชอร ์ไดล้ำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
**นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ไดร้บักำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 

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

โดยเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรแตล่ะคน ในรูปของดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำนหรอื 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนกังำนแต่ละคนตอ้งก ำหนด KPI ของหน่วยงำนและของตนเอง ซึ่งจะเช่ือมโยงกับ
คำ่ตอบแทนที่จะไดร้บั รวมถึงกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และโบนสัประจ ำปีตำมเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนด ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของ
บรษัิทประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ในปี 2562 คำ่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิำรของบรษัิทรวม
ทัง้สิน้ 30.45 ลำ้นบำท 

รำยละเอียดคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษัิทประจ ำปี 2561 และ 2562 มีดงันี ้

ประเภท 
ประจ ำปี 2561 ประจ ำปี 2562 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน  
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 26.8 5 29.10 

คำ่ตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ กองทนุ
ประกนัสงัคม กองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ คำ่
คอมมิชชั่น 

5 1.2 5 1.35 

หุน้ IPO และหุน้สำมญัโครงกำร ESOP - - - - 

รวม 

 

28.1  30.45 
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  8.4.3 ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
  - ไมม่-ี 

8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทมีพนกังำน (เฉพำะพนกังำนท่ีรบัอตัรำคำ่จำ้งเป็นเงินเดือนประจ ำ) จ ำนวนทัง้สิน้  
441 คน โดยแบง่ตำมสำยงำนหลกัไดด้งันี ้

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.62 

1. ฝ่ำยบรหิำร 3 5 
2. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 7 8 
3. ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 47 51 
4. ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 267 292 

5. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 28 35 
6. ฝ่ำยสนบัสนนุธุรกิจ 47 50 

รวม 399 441 

ในปี 2562 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 154.95 ลำ้นบำท และ
คำ่ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้สิน้  42.65 ลำ้นบำท 

8.5.2  นโยบำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   

ผลตอบแทนพนักงำน 

1) คำ่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสั 
บรษัิทมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมรู้

ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน โดยบรษัิทไดน้ ำระบบกำรวดัผลกำรท ำงำนแบบดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกั 
(Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลส ำเร็จของงำนควบคู่กบักำรประเมินสมรรถนะ(Competency) เพื่อประเมิน
ศกัยภำพพนกังำนในดำ้นบคุลิกหรือลกัษณะของบุคคลที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมรู ้ทกัษะ ทศันคติ ควำมเ ช่ือและอุปนิสยัของ
พนักงำนในองคก์ำรโดยรวม ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ค  ำนึงถึงอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนที่ต้องสอดคลอ้งกับอัตรำโดยเฉลี่ยของ
อตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงคำ่ตอบแทนพนกังำนจะตอ้งสอดคลอ้งกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริษัท
ในระยะยำว  

2) คำ่ตอบแทนอื่น 
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมใหพ้นักงำนรูจ้ักกำรออมเงินโดยควำมสมคัรใจ โดยบริษัท  บริษัทย่อยและ

พนักงำนบริษัทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัท    
บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำรอ้ยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพนี ้
บริหำรโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชยจ์ ำกัด และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำน  ตำม
ระเบียบวำ่ดว้ยกองทนุของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
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3) สวสัดิกำรแก่พนกังำน 
เพื่อเป็นกำรพฒันำคณุภำพชีวติในกำรท ำงำนใหด้ีขึน้ นอกจำกกำรจดัใหม้ีสวสัดิกำรตำ่งๆ ใหก้บัพนกังำน

ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแลว้ บรษัิทไดม้ีกำรปรบัปรุงสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนต์่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัท และจดั
ใหม้ีสวสัดิกำรตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิเช่น 

- สวสัดิกำรดำ้นกำรประกันสขุภำพ ประกนัชีวิต กำรประกนัทุพพลภำพ และประกนัอบุตัิเหตุ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรรบักำรรกัษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมมั่นคงใหก้บัพนกังำนและครอบครวั 
นอกจำกนี ้เพื่อสง่เสริมดำ้นกำรดแูลสุขภำพพนกังำน บริษัทยงัจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรบั
พนกังำนอีกดว้ย 

- กำรจัดใหม้ีผลประโยชนใ์นรูปแบบเงินช่วยเหลือในวำระต่ำง ๆ อำทิเช่น เงินช่วยเหลือกำรสมรส เงิน
ช่วยเหลอืในกรณีบคุคลในครอบครวัของพนกังำนเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนกังำนคลอดบตุร 
เป็นตน้ 

- กำรจดักิจกรรมเช่ือมควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งพนกังำน อนัไดแ้ก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่ กิจกรรมดงูำน
นอกสถำนท่ี กิจกรรมสนบัสนนุดำ้นกีฬำ และกิจกรรมทอ่งเที่ยวประจ ำปีของบรษัิท 

บรษัิท มีกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนในลกัษณะตำ่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หนำ้ที่ระดบั
ผูบ้รหิำร) ปี 2561 และ 2562 มีดงันี ้

 
ค่ำตอบแทน  ปี 2561 ปี 2562 

(ล้ำนบำท) 
เงินเดือน 118.25 134.72 
โบนสั 17.4 20.23 
คำ่ตอบอื่น ๆ เช่น คำ่คอมมชิชั่น และ 
สวสัดิกำร เป็นตน้ 

34.03 42.65 

หุน้สำมญัโครงกำร ESOP - - 

รวม 169.68 197.60 

 
8.5.3 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอยำ่งมีนัยส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัท มีกำรขยำยจ ำนวนพนกังำนเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องโดยมี

นยัส ำคญัตัง้แตปี่ 2560 ถึง 2562 ดงันี ้
 ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  371 คน หรอืคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   5 % 
 ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  399 คน หรอืคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   8 % 
 ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  441 คน หรอืคิดเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน  11%  
 

8.5.4 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  

           -ไมม่ี- 
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8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
 

บริษัท มีควำมมุ่งมั่นในกำรพฒันำและกำรเพิ่มคุณค่ำของพนกังำนซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรดูแลรกัษำและพัฒนำ
ทรพัยำกรบคุคลของบรษัิท เพื่อเปำ้หมำยในกำรสรำ้งควำมส ำเรจ็และควำมยั่งยืนรว่มกนั บรษัิท จึงมีนโยบำยและกลยทุธใ์นกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคลอ้ง และตอบสนองกับนโยบำยเชิงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดถือตำม
แนวนโยบำยดำ้นกำรพนกังำน ดงันี ้

1) มีระบบกำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบคุคล ไดแ้ก่ กำรคดัเลอืก กำรสรรหำ กำรบรรจ ุ กำรแตง่ตัง้ กำร
วำ่จำ้ง กำรประเมินผลกำรเลือ่นต ำแหนง่ กำรขึน้เงินเดือน ที่มคีณุธรรม โปรง่ใส สำมำรถอธิบำยได้
อยำ่งมีเหตผุลและเป็นมำตรฐำนที่ชดัเจน 

2) ยดึหลกัควำมเสมอภำค ควำมเทำ่เทียมกนั ควำมซื่อสตัยแ์ละวินยัในกำรท ำงำน ควำมสมัพนัธแ์ละ
ปฏิบตัิตอ่กนัในฐำนะเพื่อนพนกังำน 

3) พนกังำนไดร้บัคำ่ตอบแทน สวสัดิกำร และสทิธิประโยชนอ์ยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม ทดัเทยีมกบั
บรษัิทชัน้น ำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอส ำหรบักำรด ำรงชีพท่ีดี มีควำมสขุ มีขวญัและก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนและรกับรษัิท 

4) มุง่สรำ้งควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพของพนกังำนทกุคนโดยเนน้กำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลแบบองคร์วม 
ในกำรเพิ่มพนูสมรรถภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน ทัง้ดำ้นควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ 
และทศันคติที่ดตีอ่กำรปฏิบตังิำน รวมทัง้ค ำนงึถึงคณุภำพชีวิตของพนกังำนดว้ย 

5) มุง่สรำ้งส ำนกึธรรมำภิบำลใหก้บัพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องและยั่งยืน 
6) งำนดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลเป็นหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของผูบ้รหิำรทกุระดบั 

8.5.6 โครงสร้ำงองคก์รและระบบกำรท ำงำน 

นอกจำกกำรพฒันำบคุลำกรแลว้ บรษัิท ยงัใหค้วำมส ำคญักบัโครงสรำ้งระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพเพื่อกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องและยั่งยืนในอนำคต โดยรองรบัตอ่ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลงดำ้นสภำวะเศรษฐกิจ รูปแบบกำรใชชี้วิตประจ ำวนัของ
ผูบ้รโิภค แนวโนม้กำรตลำดและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพแวดลอ้มและสภำวะกำรแข่งขนัที่
เพิ่มมำกขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผำ่นมำ บรษัิท ไดผ้ำ่นกำรปฏิรูปองคก์รเพื่อวำงรำกฐำนของบรษัิท ใหแ้ข็งแกรง่ตำมแผนกลยทุธธ์ุรกิจ
ระยะยำว โดยกำรปรบัโครงสรำ้งฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล โครงสรำ้งกำรพฒันำนวตักรรมและโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำน ดงันี  ้

1) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคุมดแูล เพื่อใหน้โยบำยด ำเนินไปตำมแผน
กลยทุธ ์

2) พฒันำควำมสมัพนัธ์ ควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และกำรประชำสมัพนัธ์ สอดคลอ้งกับ    
กลยทุธท์ำงกำรตลำดของบรษัิท 

3) สง่เสรมิบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ทำงอำชีพท่ีชดัเจน 

4) วำงแผนโครงสรำ้งองคก์รที่ชดัเจนและมีประสิทธิภำพ สง่เสริมใหม้ีกำรประเมินผลงำน และใหก้ำร
ตอบแทนอยำ่งเหมำะสมเพื่อคณุภำพของงำนท่ีดีขึน้ 

5) กำรใหบ้คุลำกรทกุภำคสว่นของบรษัิท มีสว่นรว่มในกำรคิดคน้นวตักรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบกำรดแูล
สือ่และกำรบรกิำรลกูคำ้ของบรษัิท 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หนำ้ 75 

 

6) กำรน ำเทคโนโลยีและเครือ่งมือมำสนบัสนนุระบบกำรท ำงำนภำยในบริษัท เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพ
สงูสดุ 

7) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคุมดแูล เพื่อใหน้โยบำยด ำเนินไปตำมแผน 
เช่น พฒันำระบบบญัชี ระบบจดักำรบคุลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่ง เป็นตน้ 
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9.      กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณท์ี่จะด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย สง่เสรมิใหบ้รษัิทจดทะเบียนปฏิบตัิเพื่อเสรมิสรำ้งองคก์รใหม้ีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นพืน้ฐำนให้
บรษัิทมีกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน โดยบรษัิทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี  ้
 คณะกรรมกำรบรษัิท ยดึมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  ควบคู่
ไปกับกำรมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม โดยบูรณำกำรกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และเป้ำหมำยของ
องคก์ร เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดร้ิเริ่มและจดัท ำนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมำตัง้แต่ปี 2558 รวมถึงอนมุตัินโยบำย ตลอดจนบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระท ำกำรในนำมของบริษัทโดยมีกำรทบทวนและปรบัปรุงแก้ไขทุกปีหรือตำมควำมเหมำะสมกับ
ภำวกำรณแ์ละสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจเพื่อใหม้ีควำมเป็นปัจจุบนัเหมำะสมกบัภำวกำรณแ์ละสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ รวมทัง้
สอดคลอ้งกบัแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืหนว่ยงำนก ำกบัดแูลตำ่งๆ ก ำหนดขึน้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกำรยกระดบั
แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยบรษัิทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนยดึมั่นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและน ำหลกักำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดีมำปรบัใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยบรูณำกำรกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และเปำ้หมำยระยะยำวของ
องคก์ร ตลอดจนเสริมสรำ้งองคก์รใหม้ีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพซึ่งจะน ำไปสูก่ำรเพิ่มควำมเช่ือมั่น
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

2. คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชส้ทิธิในเรือ่งตำ่งๆ 

3. คณะกรรมกำรบรษัิท สง่เสรมิกระบวนกำรเสริมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมรว่มมือที่ดีระหว่ำงบริษัท กบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยี พรอ้มทัง้ก ำหนดช่องทำงที่เหมำะสมในกำรสือ่สำรระหวำ่งกนั 

4. คณะกรรมกำรบรษัิท ก ำหนดนโยบำยและจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิตำ่งๆ ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุฝ่ำย อำทิ ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ เจำ้หนี ้พนกังำน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

5. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทในกำรก ำหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ และพิจำรณำอนุมตัิแนวทำงกำรก ำหนด     
กลยุทธ์ นโยบำย แผนธุรกิจ และงบประมำณ ตลอดจนก ำกับและควบคุมดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้เพื่อประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

6. คณะกรรมกำรบริษัท จัดใหม้ีโครงสรำ้งองคก์ร กำรแบ่งแยกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและฝ่ำยจดักำร อย่ำงชดัเจน ตลอดจนจดัใหม้ีระบบ
กำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์รวมทัง้กำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำกับดแูลใหจ้ดัท ำงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอและเช่ือถือได ้ตลอดจนจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีที่
มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นอิสระ 
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8. คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลใหบ้ริษัทมีกำรสื่อสำรและเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัททัง้ขอ้มูลทำง
กำรเงินและขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน อย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถ้วน เช่ือถือได ้โปร่งใส ทั่วถึง และ
ทนัเวลำ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ และฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่สำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งสะดวกและเทำ่เทียมกนั 

9. คณะกรรมกำรบรษัิท อำจแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำกลั่นกรองงำนที่
มีควำมส ำคญัและรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำน
กำรปฏิบตัิงำน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

10. คณะกรรมกำรบริษัท จัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย อำทิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนในระหว่ำงปีที่
ผำ่นมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแกไ้ขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน โดยน ำเสนอผลกำรประเมินที่ไดต้่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อรบัทรำบ 

11. คณะกรรมกำรบริษัท จัดใหม้ีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรในต ำแหน่งบริหำรที่ส  ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม 
โปรง่ใส และเป็นธรรม 

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ยงัส่งเสริมใหแ้นวทำงในกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจใหเ้ป็นที่
เขำ้ใจทั่วทกุระดบัในองคก์ร และมีผลในทำงปฏิบตัิภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเผยแพร ่ตลอดจนจดัอบรมควำมรู้
พืน้ฐำนเรื่องกำรก ำกับดแูลกิจกำรใหก้บัพนกังำน เพื่อใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนทุกคนรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และยึดถือเป็น
หลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ โปรง่ใส ซื่อสตัย ์ระมดัระวงัและมีจริยธรรม ทัง้ต่อตนเอง องคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอื่น รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ปลกูจิตส ำนกึในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ย
ควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยไดต้ระหนกัถึงบทบำท 
และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรในกำรสรำ้งเสริมใหเ้กิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร สรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย ดว้ยกำรบริหำรงำน
อยำ่งมีประสทิธิภำพและโปรง่ใสอนัจะน ำไปสูก่ำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ซึ่งบริษัทไดม้ีกำรสื่อสำรใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทรำบและถือปฏิบตัิ โดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญัตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรใน 5 หมวด ดงันี ้
 (1)  สทิธิของผูถื้อหุน้ (Right of Shareholders) 
 (2)  กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั (EquitableTreatment of Shareholders) 
 (3)  กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 
 (4)  กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
 (5)  ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท (Board Responsibilities) 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มลูของบริษัทอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอทนัเวลำและ
เทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทกุๆ เรือ่ง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษัิทจึงมีนโยบำยดงันี ้

1.  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1)   ใหบ้รษัิทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชมุตำมวำระต่ำง ๆ ใหเ้พียงพอ โดยระบุ

วตัถปุระสงค ์เหตผุลตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทกุวำระ เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษำขอ้มลูอย่ำงครบถว้น
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ลว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นที่กฎหมำยก ำหนด) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองได ้บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ หรือมอบฉนัทะ ใหบ้คุคลใดๆ  เขำ้รว่ม
ประชมุแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

1.2)  อ ำนวยควำมสะดวกแกผู่ถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรเขำ้รว่มประชมุทัง้ในเรือ่งสถำนท่ี และเวลำ
ที่เหมำะสม โดยสถำนที่จดัประชุมตอ้งตัง้อยู่ในท ำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ขบัรถมำ และมีกำรคมนำคมที่
สะดวกส ำหรบัผูถื้อหุน้ทั่วไปโดยแนบแผนท่ีตัง้ของสถำนท่ีประชมุไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562 บริษัทฯ ไดส้ง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้เขำ้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยกำรจดักำรประชมุที่โรงแรมเอส ซี ปำรค์ กรุงเทพมหำนคร เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง จดัสง่หนงัสอืเชิญ
ประชมุและขอ้มลูประกอบในแตล่ะวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจำรณำลว่งหนำ้ พรอ้มทัง้สง่หนงัสือมอบฉนัทะส ำหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่
สำมำรถมำประชมุดว้ยตนเอง ก็สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชมุแทนได ้ในกำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปตำมระเบียบวำระท่ี
ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไม่มีกำรเพิ่มหรือสลบัวำระและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระได้
อยำ่งเต็มที่ในวำระท่ีตอ้งมีกำรลงมติ 

1.3)  ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะก ำหนดใหผู้ท้ี่ท  ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุม แจง้และอธิบำยวิธีลงคะแนน
เสียงในวำระต่ำงๆ ก่อนกำรประชุมจะเริ่มขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร พิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระที่ก ำหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั หรอืเพิ่มวำระกำรประชมุในกำรประชมุอยำ่งกะทนัหนั เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ำเทียมกนัในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบรษัิทสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ และกรรมกำรและผูบ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งจะ
เขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุมดว้ยนอกจำกนีเ้พื่อควำมโปรง่ใส คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัใหม้ีบคุคลที่มี
ควำมเป็นอิสระ เช่น กรรมกำรอิสระ หรอืผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

1.4)  ใหเ้พิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบขำ่วสำรของผูถื้อหุน้ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทโดยน ำข่ำวสำรต่ำง ๆ และ
รำยละเอียดไวท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทโดยเฉพำะในกรณีหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวนัประชุมลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สำมำรถดำวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวำระกำรประชมุไดอ้ยำ่งสะดวกและครบถว้น  

1.5)  บรษัิทมีนโยบำยใหก้รรมกำรทกุทำ่นเขำ้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
1.6)  กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ใหบ้ันทึกใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น

ซกัถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนีบ้ริษัทยงัไดม้ีกำรบนัทึก    
วีดิทศันภ์ำพกำรประชมุเพื่อเก็บรกัษำไวอ้ำ้งอิง นอกจำกนีบ้ริษัทไดน้ ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีกำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้ 

1.7)  เพิ่มควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร (ถำ้มีกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูถื้อหุน้ใหไ้ดร้บัเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเรื่องเช็คช ำรุด สญูหำย หรือสง่ถึงผูถื้อหุน้
ลำ่ชำ้ 

หมวดที ่2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน 

 บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะรกัษำสิทธิของผูถื้อ
หุน้ทกุรำย และจะมีกำรด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้และไมม่ีกำรเพิ่ม
วำระกำรประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้แตอ่ยำ่งใด โดยบรษัิทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำร
ประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 21 วนั (หรอืระยะเวลำอื่นที่กฎหมำยก ำหนด) และเผยแพรผ่่ำนทำง
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เว็บไซตข์องบรษัิทในระยะเวลำอนัสมควรไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษำขอ้มลู
อยำ่งครบถว้นก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

  กำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 

  ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  บรษัิทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยใชส้ทิธิของตนเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อสง่เสรมิใหม้ีกำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียม
กนั โดยใหส้ิทธิผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัที่มีสดัสว่นกำรถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท และถือหุน้ตอ่เนื่องมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 12 เดือน และตอ้งถือหุน้จนถึงวนัที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ บริษัทได้
น ำหลกัเกณฑน์ีเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่ำวผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
วำระกำรประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่บรษัิทก ำหนดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกสข์อง
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th  (ส ำหรบักำรน ำสง่ส ำเนำเอกสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) และ
จดหมำยลงทะเบียนมำยงัฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท (ส ำหรบักำรน ำสง่ตน้ฉบบัเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) อย่ำงไรก็ดี  ในปี 
2562 ไมม่ีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรอื ช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหนำ้ 

 กำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน 

 เพื่อรกัษำสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทจะจดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่มีรำยละเอียดชดัเจน พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม และระบถุึง
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะอยำ่งชดัเจน โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบหมำยใหต้วัแทนของผูถื้อหุน้หรือกรรมกำร
อิสระของบรษัิท เขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยบรษัิทจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม
ถึงรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะไดอ้ยำ่งนอ้ย 1 ทำ่น ทัง้นี ้บรษัิทจะเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชุมและหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตำ่งๆ พรอ้มทัง้รำยละเอียดและขัน้ตอนตำ่งๆ บนเว็บไซตข์องบรษัิท 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ โดยกำรให้
สทิธิแก่ผูถื้อหุน้สำมำรถสง่เอกสำรมอบฉนัทะเพื่อมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมกำรอิสระลว่งหนำ้ก่อนกำรประชุมได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้ง
สง่ในวนัประชมุผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ และเพื่อสนบัสนนุใหน้กัลงทนุสถำบนั และ/หรือคสัโตเดียนเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดเ้ปิด
โอกำสใหม้ีกำรตรวจสอบรำยช่ือ ขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มกำรประชมุก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้
กำรจดัเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทไปรบัหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกผูล้งทนุสถำบนั หำกมีผูถื้อหุน้รอ้งขอ
มำยงับรษัิท ในกำรนี ้บรษัิทยงัไดจ้ดัเตรยีมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิำรแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นโดยไมค่ิดคำ่ใชจ้่ำย  

 ทัง้นีบ้รษัิทจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้
ภำยในวนัท ำกำรถดัไปหลงัวนัประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

 กำรเข้ำถงึข้อมูลบริษัท 

 บรษัิทไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษไมว่ำ่จะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรอืผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย หรอืผู้
ถือหุน้ชำวไทยหรือต่ำงชำติ  โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มลูของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้และประชำชนไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั 
ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.planbmedia.co.th หรอืสำมำรถติดตอ่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่หมำยเลขโทรศพัท ์+66 (0) 2530-
8081 หรอือีเมลล ์irplanb@planbmedia.co.th 
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หมวดที ่3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษัิทตระหนกัและรบัรูถ้ึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังำน 
และผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ภำครฐั และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกลเ้คียงที่เก่ียวขอ้ง 
เนื่องจำกบรษัิทไดร้บักำรสนบัสนนุจำกผูม้ีสว่นไดเ้สยีตำ่งๆ ซึง่สรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสรำ้งก ำไรใหบ้ริษัทซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรสรำ้งคณุคำ่ในระยะยำวใหก้บับรษัิทโดยมีกำรก ำหนดนโยบำย ดงันี  ้

 3.1) นโยบำยตอ่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

  บริษัทมีนโยบำยที่จะป้องกนัไม่ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรใชส้ถำนภำพของตนเพื่อหำผลประโยชนส์ว่นตวั 
โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งละเวน้จำกกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับบริษัท นอกจำกนี ้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดเ้สียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรรำยดงักลำ่วไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ จะไมไ่ดร้บัอนญุำตใหม้ีสว่นรว่มในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรจะถกูหำ้มไม่ให้
พิจำรณำหรอืลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีสว่นไดเ้สียที่เป็นประโยชนร์วมถึงธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 

 3.2)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

  บริษัทตระหนกัว่ำ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัทที่มีคุณค่ำยิ่ง จึง
เป็นนโยบำยของบริษัทที่จะให้กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ทัง้ในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย 
ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว บรษัิทจึงมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้

1) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน 
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงำนที่ เป็นธรรมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของ

อตุสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึ่งมำกกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน กำรจดักิจกรรม 5 ส กำรดแูลรกัษำ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะอนำมยั รวมถึงกำรจัดใหม้ีกำร
ตรวจสขุภำพพนกังำนเป็นประจ ำทกุปีดว้ย 

3) ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังำน โดยในปี 
2562 บรษัิทไมม่ีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตรุำ้ยแรง ไมม่ีพนกังำนท่ีเสยีชีวิตหรอืไดร้บับำดเจ็บสำหสัแตอ่ยำ่ง
ใด  

4) กำรแตง่ตัง้ โยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนกระท ำดว้ยควำมสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 

5) ใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำน ใหโ้อกำสอย่ำงทั่วถึงและสม ่ำเสมอ 
โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่จะพิจำรณำหลกัสตูรที่เหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนใหเ้กิดศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมืออำชีพ  
ไดแ้ก่หลกัสตูร Creative & Innovative Leadership with Design Thinking, หลกัสตูร High Work, 
Hot Work, หลกัสตูร Refresher General Safety, หลกัสตูร Product Training, หลกัสตูร Lean 
Production เป็นตน้ ทัง้นีใ้นปี 2562 จ ำนวนชั่วโมงเฉลีย่กำรฝึกอบรมพนกังำน  ทัง้จำกหลกัสตูรภำยใน
องคก์รและหลกัสตูรภำยนอกองคก์รมีดงันี ้ 
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 *ค ำนวณจำกจ ำนวนฝึกอบรมรวม/จ ำนวนพนกังำนเฉล่ียตน้ปีและปลำยปี 2562 

  6)  รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวิชำชีพของพนกังำน 
  7) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 

 3.3)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ 
  บรษัิทระลกึอยูเ่สมอวำ่ผูถื้อหุน้คือ เจำ้ของกิจกำร และบริษัทมีหนำ้ที่สรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะ
ยำว จึงก ำหนดใหก้รรมกำรผูบ้รหิำรและพนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

1) ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ดว้ย
ควำมระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผู้
ถือหุน้โดยรวม 

2) น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิทผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มลูทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำน
อื่น ๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนั ถึงแนวโนม้ในอนำคตของบรษัิททัง้ในดำ้นบวกและดำ้น
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4) หำ้มไม่ใหแ้สวงหำผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆของบริษัทซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สำธำรณะ หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิท 

 3.4) นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้  
  บรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลกูคำ้ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้ดงันี  ้

1) บรกิำรลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีควำมกระตือรอืรน้ พรอ้มใหก้ำรบรกิำร ตอ้นรบัดว้ยควำมจรงิใจ เต็มใจ 
ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผูร้บับรกิำรดจุญำติสนิท บรกิำรดว้ยควำมรวดเรว็ ถกูตอ้ง และนำ่เช่ือถือ 

2) รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ และไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
3) ใหข้อ้มลูขำ่วสำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้เพื่อใหท้รำบเก่ียวกบับรกิำร โดยไม่มี

กำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุใหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกับคุณภำพ หรือ เง่ือนไขใด ๆ ของ
บรกิำรของบรษัิท 

4)  ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทใหม้ีประสทิธิภำพและเป็นประโยชนก์บัลกูคำ้สงูสดุ 
 3.5)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้  
  บริษัทมีนโยบำยใหพ้นกังำนปฏิบตัิต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอำรดัเอำเปรียบคู่คำ้ ค ำนึงถึง
ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทซึง่อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย โดยคดัเลอืกลกูคำ้ดว้ยควำมเป็น
ธรรม ค ำนึงถึงช่ือเสียง ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ ์สถำนะภำพทำงกำรเงิน ควำมถกูตอ้งตำมกฎหมำย 
ตลอดจนยดึหลกักำรปฏิบตัิที่เสมอภำค เนน้ควำมโปรง่ใส และควำมตรงไปตรงมำในกำรด ำเนินธุรกิจ และจะปฏิบตัิต่อคู่คำ้ให้
เป็นไปตำมขอ้ตกลงในสญัญำและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั หลีกเลี่ยงสถำนกำรณท์ี่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์กำรเจรจำแกปั้ญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

จ ำนวน

พนกังำน 

จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนทัง้

ปี (ชั่วโมง) 

จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน

ตอ่ปี (ชั่วโมง) 

441 7,297 16.5* 
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1) ไมเ่รยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้ 
2) กรณีที่มีขอ้มูลว่ำมีกำรเรียก หรือรบั หรือกำรจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผย

รำยละเอียดตอ่คูค่ำ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 
3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยำ่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง

รบีแจง้ใหคู้ค่ำ้ทรำบลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
 3.6)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่เจำ้หนี ้ 
  บริษัทปฏิบตัิต่อเจำ้หนีอ้ย่ำงเป็นธรรม มีควำมรบัผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของ
สญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเครง่ครดัโดยเฉพำะเรือ่งเง่ือนไขค ำ้ประกนั กำรบรหิำรเงินทนุและกำรช ำระหนี ้ตลอดจนไม่ใช้
วิธีกำรท่ีไมส่จุรติ ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิอนัจะท ำใหเ้จำ้หนีเ้กิดควำมเสียหำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดขอ้
หนึง่ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
 3.7)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนั 
  บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของ
คูแ่ขง่ขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำยดงันี ้

1) ประพฤติปฏิบตัิภำยใตก้รอบกติกำของกำรแขง่ขนัท่ีดี 
2) ไมแ่สวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมำะสม 
3) ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย 
4) สนบัสนนุและสง่เสรมิกำรคำ้เสรี เป็นธรรมไม่ผกูขำดหรือก ำหนดใหล้กูคำ้ของบริษัทตอ้งท ำกำรคำ้กบั

บรษัิทเทำ่นัน้  
5) สนบัสนนุกำรรว่มมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ที่เป็นประโยชนข์องผูบ้ริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อกำรผกูขำดกำร

จดัสรรรำยไดแ้ละสว่นแบง่กำรตลำด กำรลดคณุภำพของสนิคำ้และบรกิำร กำรก ำหนดรำคำสนิคำ้และ
บรกิำร อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสยีตอ่ผูบ้รโิภคในภำพรวม  

 3.8)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่สงัคม / ชมุชน  
  บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคมและยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น บริษัทจะมุ่งมั่นในกำรพฒันำส่งเสริม ยกระดบั
คณุภำพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทตัง้อยู่ใหม้ีคณุภำพดีขึน้พรอ้มๆ กบักำรเติบโตของบริษัทจึงผลกัดนันโยบำย
ควำมรบัผิดชอบของสงัคมใหม้ีอยู่ในทกุภำคส่วนขององคก์รตัง้แต่ระดบันโยบำยหลกัของบริษัทไปจนถึงระดบัปฏิบตัิกำร โดย
บรษัิทเช่ือวำ่กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจิตส ำนึกต่อสงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส  ำคญัอนัน ำไปสูก่ำรพฒันำที่ยั่งยืน
ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ  
 3.9)  นโยบำยเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้ม  
  คณะกรรมกำรบรษัิท มีนโยบำยยดึมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ควบคูไ่ปกบักำรมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม โดยบูรณำกำรกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจ กลยทุธ ์และ
เปำ้หมำยขององคก์รเพื่อน ำไปสูก่ำรสรำ้งควำมเจรญิกำ้วหนำ้ในเชิงธุรกิจอยำ่งยั่งยืน โดยเคำรพสทิธิมนษุยชน ปฎิบตัิตอ่เเรงงำน
อยำ่งเป็นธรรม มีควำมรบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้และผูบ้รโิภค สนบัสนนุและมีสว่นรว่มในกำรพฒันำชมุชนสงัคม และกำรดเูเลรกัษำสิง่
เเวดลอ้ม ท ำนบุ ำรุงศำสนำ อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและพลงังำน รวมทัง้สนบัสนนุกำรศึกษำและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
แก่ชมุชนหรอืผูด้อ้ยโอกำสใหม้ีควำมเขม้แข็งพึง่พำตนเองไดอ้ยำ่งยั่งยืน  
  นอกจำกนีย้งัเสริมสรำ้งคณุภำพชีวิต อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ินของพนักงำนอยู่เสมอ  บริษัทมีกำรส่งเสริมให้มีกำร ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
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ประสทิธิภำพ  มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนและน ำทรพัยำกรกลบัมำใชใ้หม่ ซึ่งอำจไม่ไดส้ง่ผลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นกำร
ปลกูฝังใหเ้กิดจิตส ำนกึและกำรปฏิบตัิของบคุลำกรในองคก์ร  
  ทัง้นี ้บรษัิทมีเปำ้หมำยและวตัถปุระสงคใ์นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มซึง่ไดถู้กก ำหนดและน ำมำใชก้บัพนกังำน
ทั่วทัง้องคก์ร ดว้ยกำรสง่เสรมิใหม้ีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบตอ่ชมุชน 
สิง่แวดลอ้มและสงัคมสว่นรวมใหเ้กิดขึน้ในพนกังำนทกุระดบัและสนบัสนนุใหพ้นกังำนเขำ้รว่มกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบรษัิทจดัขึน้ 

  นโยบำยเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ 
   บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

1) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะใหค้วำมเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคับที่

เก่ียวขอ้งกบัพนกังำน และหลกักำรเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนตำมเกณฑส์ำกล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ 
อำย ุสผิีว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะชำติตระกลู สถำนศกึษำ หรอืสถำนะอื่นใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้
ใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย ์ 

2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
บริษัทต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบำยที่จะสนบัสนุนใหพ้นกังำนด ำรงตนให้

ถกูตอ้งตำมกฎหมำย เป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและประเทศชำติ ตลอดจนสง่เสรมิใหคู้ค่ำ้ของบรษัิทด ำเนินธุรกิจโดยถกูตอ้งตำม
กฎหมำยดว้ยควำมโปรง่ใสโดยมีเป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมรว่มมือในกำรจรรโลงสงัคมใหเ้จริญรุดหนำ้อย่ำงยั่งยืน  ทัง้นี ้เพื่อ
แสดงจุดยืนของบริษัทในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรติดสินบน รวมถึงเพื่อก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติใหก้รรมกำร
ผูบ้ริหำร และพนกังำนยึดถือปฏิบตัิ บริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นและไดม้ีกำรเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์อง
บรษัิท 

3) กำรให้และกำรรับของขวัญ  
 พนกังำนจะตอ้งไมเ่รยีกรอ้งของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดจำกผูร้บัเหมำ ผูค้ำ้ ผูข้ำย ผูร้ว่มทนุ หรือผู้

ที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
พนกังำนจะตอ้งไม่ใหห้รือรบัของขวญั ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดที่อำจท ำใหเ้กิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจ 

เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรใหข้องขวญัแก่กัน และอยู่ในรำคำที่เหมำะสมหำกมีขอ้สงสยัว่ำกำรรบันัน้ไม่เหมำะสม 
ผูบ้งัคบับญัชำมีอ ำนำจสั่งใหส้ง่คืนผูใ้ห ้

4) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 
  เพื่อเป็นกำรตอบแทนสงัคม บริษัทสำมำรถบริจำคเพื่อกำรกุศล ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของตวัเงินหรือรูปแบบ

อื่นๆ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลไมถ่กูน ำไปใชเ้ป็นวิธีกำรหลกีเลีย่งในกำรใหส้นิบน ดงันัน้ ในกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล 
พนกังำน และ/หรอื หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัท ำเอกสำรซึง่ระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัโครงกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล เพื่อเสนอ
ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำอนมุตัิ 

  นอกจำกกำรเผยแพรน่โยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรติดสนิบนผำ่นเว็บไซตข์อง
บริษัทแลว้แต่เพื่อใหพ้นกังำนในบริษัทรบัทรำบถึงนโยบำยดงักลำ่ว บริษัทไดม้ีกำรสื่อสำรและอบรมผูบ้ริหำรและพนกังำนผ่ำน
กำรปฐมนิเทศส ำหรบัพนกังำนใหม ่ 

  ในกำรนี ้หำกผู้ใดพบเห็นกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
สำมำรถแจ้งเบำะแสและยื่นขอ้รอ้งเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นกำรส่งตรงถึงผู้ที่เก่ียวขอ้ง
ระดบัสงูขององคก์ร โดยผูร้อ้งเรยีนสำมำรถมั่นใจไดว้ำ่ ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะเก็บขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นควำมลบั เพื่อเป็นกำร



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หนำ้ 84 

 

คุม้ครองสทิธิของผูร้อ้งเรยีนรวมทัง้จะแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจง้เขำ้มำ ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำร
ประเมินควำมเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งหรอืสุม่เสีย่งตอ่กำรทจุรติและกำรติดสนิบนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบำยไม่ใช้และไม่สนับสนุนกำรล่วงละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนักงำนทุกคนตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรด์ว้ยกำรดำวนโ์หลดและ/หรือ ติดตัง้โปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้
ด  ำเนินกำรโดยฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษัท ทัง้นี ้ยงัก ำหนดใหฝ่้ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศตรวจสอบเป็นประจ ำ 
เพ่ือปอ้งกนักำรละเมิดลขิสทิธ์ิในซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์รวมถึงสง่เสริมใหม้ีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนกังำน เพ่ือปลกูฝัง
จิตส ำนกึเก่ียวกบักำรเคำรพและกำรสรำ้งสรรคท์รพัยส์นิทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธ์ิใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังำนทกุระดบั และ
สนบัสนนุใหพ้นกังำนเขำ้รว่มกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบรษัิทจดัขึน้ 

6) กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยก ำหนดมำตรกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัของขอ้มลูข่ำวสำร เพื่อป้องกันและลดโอกำสที่ขอ้มลูส ำคญัหรือเป็นควำมลบัถกูเผยแพร่ออกไปภำยนอกโดยเจตนำ
หรอืโดยควำมประมำท โดยไดม้ีกำรก ำหนดแนวปฏิบตัิดำ้นกำรดแูลกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรบัเอกสำร
และขอ้มลูที่ถือเป็นควำมลบัของบรษัิทจะจดัเก็บโดยหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นระบบงำนของหน่วยงำนนัน้ๆ ซึ่งหน่วยงำนอื่นไม่
สำมำรถเขำ้ถึงได ้อนัเป็นกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลูเฉพำะบคุคลที่เป็นคณะท ำงำนเทำ่นัน้ 

 นอกจำกนี ้บรษัิทยงัก ำหนดใหฝ่้ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศจดัเก็บขอ้มลูกำรใชง้ำนของพนกังำนไว ้ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติว่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรพ์.ศ. 2550 และประกำศกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรเก็บรกัษำขอ้มลูจรำจรทำงคอมพิวเตอรข์องผูใ้หบ้รกิำร 

7) กำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  
บรษัิทสง่เสรมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูตอ้ง โปรง่ใส ยตุิธรรมและสำมำรถตรวจสอบได ้

โดยสอดคลอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท จึงไดจ้ดัใหม้ีนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำที่
ไมถ่กูตอ้งหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วำมคุม้ครอง 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรบัและจดักำรกบัขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดย
สำมำรถติดตอ่หรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งที่อำจเป็นปัญหำโดยรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

1) ทำงไปรษณีย ์ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1213/420 ซอย
ลำดพรำ้ว 94 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

+66 (0) 2530-8053-6 ต่อ 422) ในกำรนีผู้ร้อ้งเรียนสำมำรถมั่นใจไดว้่ำบริษัทมีมำตรกำรในกำรเก็บ
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นควำมลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

ส ำหรบัพนกังำนของบรษัิท เนื่องดว้ยบรษัิทเช่ือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรพัยำกรที่มีคณุค่ำในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อใหก้ระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปดว้ยควำมยตุิธรรมและเสมอภำค บริษัทจึงไดเ้ปิดช่องทำงใหก้บัพนกังำน
สำมำรถยื่นเรื่องรอ้งทกุขห์รือขอ้รอ้งเรียน เช่น แจง้ใหพ้นกังำนทรำบถึงวิธีกำรและขัน้ตอนกำรรอ้งทกุขห์รือขอ้รอ้งเรียน รวมทัง้
ควำมคุม้ครองแก่พนกังำนผูย้ื่นเรื่องรอ้งทกุขห์รือขอ้รอ้งเรียน และ/หรือ พยำนผูใ้หข้อ้มลูจำกกำรปฏิบตัิไม่เป็นธรรม เช่น กำร
โยกยำ้ยหนำ้ที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินยั เป็นตน้ โดยระบเุป็นลำยลกัษณอ์กัษรไวใ้นแนวปฏิบตัิกำรบริหำรทรพัยำกรมนษุย์ 
และประกำศใหก้บัพนกังำนทรำบโดยทั่วกนั 
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ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่ปรำกฏว่ำมีขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้สงสยั และไม่พบกำรกระท ำในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมำยที่ เก่ียวขอ้ง กฎเกณฑข์องส ำนกังำนก.ล.ต. และ ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล หรือแจง้เบำะแสผูก้ระท ำผิด 

โดยจะเก็บรกัษำขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั โดยผูไ้ดร้บัขอ้มลูจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง
ดงักลำ่ว มีหนำ้ที่เก็บรกัษำขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บคุคลท่ีไมม่ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกันควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์โดยมีนโยบำย

และแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้
1. ในกำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรดแูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิด

รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรไวใ้นระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร และ/หรือขออนมุัติจำกผูถื้อหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของ ตลท. รวมทัง้มีกำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์อง ตลท. โดยรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) 

2. กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผูม้ีอ  ำนำจอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน จะตอ้งมีกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทดว้ย 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงหรือ
อนมุตัิรำยกำรนัน้ 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เขำ้ข่ำยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรือขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ตำม
ขอ้ก ำหนดของ ตลท. ก่อนกำรท ำรำยกำร บริษัทไดม้ีกำรเปิดเผยรำยละเอียด อำทิ ช่ือ ควำมสมัพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลของกำรท ำรำยกำร  รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
รำยกำรดงักลำ่วใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอยำ่งชดัเจน 

5. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัท 
ไดม้ีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไวใ้นระเบียบอ ำนำจ
อนมุตัิและด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

6. คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยใน ไม่ท ำกำรซือ้
หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบกำรเงินเผยแพรต่อ่สำธำรณชน 

7. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง (ตำมค ำนิยำมของ 
ก.ล.ต. และ ตลท.) ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของตนและจดัสง่ใหก้บับริษัทและใหเ้ลขำนกุำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรมี
สว่นไดเ้สยีของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและบคุคลที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทรวมถึงรำยกำรท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทกุ 6  เดือน 

8. คณะกรรมกำรบรษัิท ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญั โดยแสดงรำยละเอียด
ช่ือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนค์วำมสมัพนัธ ์ลกัษณะของรำยกำร เง่ือนไข นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ และมลูค่ำ
ของรำยกำร เหตุผลควำมจ ำเป็น และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ไวใ้นรำยงำน
สำรสนเทศ และ/หรอืแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำ ปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
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9) นโยบำยต่อต้ำนคอรรั์ปชั่น 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยใหค้วำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอรร์ปัชั่น ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 
บริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่
เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนในจริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนกังำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบำล” ของบรษัิท  

กำรทุจริตหรือคอรร์ปัชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบัติหรือละเวน้กำรปฏิบัติในต ำแหน่งหนำ้ที่หรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหนง่หนำ้ที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทเพื่อแสวงหำประโยชนอ์นัมิควรได ้ทัง้นี ้
ในรูปแบบตำ่งๆ เช่น กำรเรียก รบั เสนอ หรือใหท้รพัยส์ิน รวมถึงประโยชนอ์ื่นใดกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐัหรือบคุคลอื่นใดที่ท  ำธุรกิจ
กบับรษัิท เป็นตน้” 

นอกจำกนัน้ บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นทจุริตหรือคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏิบตัิ ดงันี ้

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรอืสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอรร์ปัชั่นไม่ว่ำกรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติหรอืคอรร์ปัชั่นอยำ่งเครง่ครดั 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติหรอืคอรร์ปัชั่นโดยคณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรน ำมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติหรอืคอรร์ปัชั่นไปสือ่สำร
และปฏิบตัิตำม 

• สรำ้งวฒันธรรมองคก์รที่ซื่อสตัยแ์ละยดึมั่นในควำมเป็นธรรม 
• จดัใหม้ีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองคก์ร เพื่อสง่เสริมใหพ้นกังำนมีควำมซื่อสตัยส์จุริตต่อหนำ้ที่ 

และพรอ้มจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนดว้ยควำม
เครง่ครดัและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์ร 

• บริษัทจดัใหม้ีกระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรที่สะทอ้นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทต่อมำตรกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่ 

• บริษัทจัดใหม้ีกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยใหบ้ริษัท
บรรลเุปำ้หมำยที่วำงไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหนว่ยงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎระเบียบ และช่วยคน้หำ
ขอ้บกพรอ่ง จดุออ่น รวมถึงใหค้  ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏิบตัิงำนใหม้ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

• ใหค้วำมรว่มมือกบัภำครฐัในกำรก ำหนดใหท้กุหน่วยงำนที่เป็นคู่สญัญำกบัภำครฐั เปิดเผยแบบแสดง
บญัชีรำยรบั – รำยจ่ำย ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมทจุรติแหง่ชำติ(ป.ป.ช.) 

• ก ำหนดใหเ้ลขำนกุำรบริษัทและผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน เป็นบคุคลที่ท  ำหนำ้ที่ใหเ้กิดกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี 
   แนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
   บคุลำกรทกุระดบัของบรษัิทตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ไดก้ ำหนดไว ้ดงันี ้

- ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือรบัสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทโดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรทจุริตคอรร์ปัชนั ในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรอืทำงออ้ม 
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- ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน กำรใหห้รือรบัสินบน แก่ผูท้ี่มี
สว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทในเรือ่งที่ตนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
ผลประโยชนแ์ก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

- ไมล่ะเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ขำ่ยกำรทจุรติและคอรร์ปัชนัที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทโดย
ถือเป็นหนำ้ที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รบัผิดชอบไดท้รำบ และใหค้วำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตำ่งๆ 

- ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน บุคลำกรทุกระดบัของ
บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิโดยเฉพำะในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ดว้ยควำมระมดัระวงั 

• กำรให ้หรือรบัของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใชจ้่ำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไป
ตำมแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
รวมถึงนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รอืรบัสนิบนบรษัิท 

• กำรใหเ้งินบรจิำคเพื่อกำรกศุล จะตอ้งกระท ำในนำมบรษัิทแก่องคก์รใดๆ ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ประโยชนต์อ่สงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รที่เช่ือถือได ้มีใบรบัรอง และตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำม
โปรง่ใส ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบรษัิทท่ีก ำหนดไว ้และถกูตอ้งตำมกฎหมำย ตลอดจนมี
กำรติดตำมและตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเงินบริจำคไม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำร
ติดสนิบน 

• กำรใหเ้งินสนบัสนนุ ไมว่ำ่จะเป็นเงิน วตัถหุรอืทรพัยส์นิ แก่กิจกรรมหรอืโครงกำรใด ตอ้งมีกำร
ระบช่ืุอบรษัิท โดยกำรใหก้ำรสนบัสนนุนัน้ตอ้งมีวตัถปุระสงค ์เพื่อสง่เสริมธุรกิจ ภำพลกัษณท์ี่
ดีของบริษัท และตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบของบริษัทที่
ก ำหนดไว ้และถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

• ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจและกำรจดัซือ้ จดัจำ้งกบัภำครฐั หรอืเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกบั
ภำครฐัหรือเจ้ำหนำ้ที่ภำครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท จะตอ้งเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

• บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบคุลำกรทกุคนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมือง
ตำมกฎหมำย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงกำรน ำ
ทรพัยำกรใดๆ ของบริษัท ไปใชเ้พื่อด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อนัจะท ำใหบ้ริษัท 
สญูเสยีควำมเป็นกลำงหรอืไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งและกำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเมือง 

   มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
- บรษัิทสนบัสนนุและส่งเสริมใหบ้คุลำกรทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นทุจริต

คอรร์ปัชนั รวมทัง้จดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนักำรทจุรติคอรร์ปัชนั กำรใหห้รอืรบัสนิบน ในทกุ
รูปแบบ  

- แนวปฏิบัติในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนีค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำร     
สรรหำหรือกำรคดัเลือกบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทกุระดบั มีหนำ้ที่สือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบั
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พนักงำนผูใ้ต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทำงธุ รกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และ
ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิ 

- บรษัิทจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจง้เบำะแสหรือหลกัฐำนเรื่องกำร
ทจุรติคอรร์ปัชนั ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทรวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธ ตอ่กำรกระท ำ โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผู้
รอ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน ตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำร
แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  

- ผูท้ี่กระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมขอ้บังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำดว้ยกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำหรบัพนกังำน ซึ่งจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว ้รวมถึงอำจ
ไดร้บัโทษตำมกฎหมำย  

- บริษัทจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำร
เปลีย่นแปลงของกฎหมำยและสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจำกกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกิจแลว้ บริษัทไดเ้พิ่มควำมเสี่ยงดำ้นกำรทจุริตเป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมไปถึงมีกำรด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดและประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติของบรษัิทอีกดว้ย 
ซึ่งบริษัทไดเ้ขำ้รว่มประกำศเจตนำรมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและผลกัดนัใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นมีควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรม  
โดยในปี 2562 บรษัิทไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ  

หมวดที ่4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบรษัิทท่ีตรงตอ่ควำมเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงใหเ้ห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและ
กำรประกอบกำรที่แทจ้รงิของบรษัิทรวมทัง้อนำคตทำงธุรกิจของบรษัิท 

 คณะกรรมกำรบริษัท มุ่งมั่นที่จะดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำร
เปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใสอย่ำงเคร่งครดั จดัใหม้ีกำรเผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
ผำ่นช่องทำงเผยแพรท่ำงสือ่มวลชน สือ่เผยแพรข่องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไดร้บั
ทรำบขอ้มลูของบรษัิทไดอ้ยำ่งทั่วถึง และจะท ำกำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศใชบ้งัคบั 

ควำมสัมพันธก์ับผู้ลงทุน  
บริษัทมุ่งมั่นสรำ้งควำมสมัพนัธ์กับนกัลงทนุและรกัษำระดบัมำตรฐำนกำรเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้และกลุ่มนกั

ลงทนุต่ำงๆ โดยอยู่บนหลกักำรของควำมควำมเท่ำเทียมและสม ่ำเสมอ ถกูตอ้งและครบถว้นตำมควำมเป็นจริง ทั่วถึง โปรง่ใส 
และทนัเวลำ จึงไดจ้ดัตัง้ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อดแูลในเรือ่งนีโ้ดยเฉพำะ 

หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผูจ้ัดกำร  เพื่อท ำหนำ้ที่ติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทุน
หรอืผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถำบนัและผูถื้อหุน้รำยย่อย บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมเพื่อวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  
รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูขององคก์ร ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูทั่วไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเครำะหห์ลกัทรัพย ์บริษัทจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบริษัท  นอกจำกนี ้บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผย
ขอ้มลูอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขำ่วสำรเป็นประจ ำผำ่นช่องทำงเว็บไซตข์องบรษัิทขอ้มลู
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ที่อยู่บนเว็บไซตจ์ะมีกำรปรบัปรุงใหท้นัสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นวิสยัทัศน ์พนัธกิจ งบกำรเงิน  ข่ำวประชำสมัพันธ์ รำยงำน
ประจ ำปี โครงสรำ้งบรษัิทผูบ้รหิำร โครงสรำ้งกำรถือหุน้และผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

นอกจำกนี ้บรษัิทใหค้วำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อใหแ้สดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรที่
แทจ้ริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐำนของขอ้มลูทำงบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบญัชีซึ่ งเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรแตล่ะทำ่น ตลอดจนบทบำท หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รวมถึงกำรเปิดเผย
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของบริษัท(http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม ่ำเสมอด้วยขอ้มูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ขอ้มูลบนเว็บไซตข์องบริษัท
ประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี ้

1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท 
2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษัิท 
3) รำยช่ือคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรชดุยอ่ยและผูบ้รหิำร 
4) งบกำรเงิน และรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนำ้ 
5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปีที่สำมำรถดำวนโ์หลดได ้
6) โครงสรำ้งกำรถือหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
7) โครงสรำ้งกลุม่บรษัิทรวมถึงบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
8) กลุม่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้

แลว้ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9) หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ 
10) นโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท 
11) กฎบตัรหรอืหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย รวมถึงเรือ่งที่ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
12) จรรยำบรรณส ำหรบัพนกังำนและกรรมกำรของบรษัิทฯ 
13)  ขอ้มลูติดตอ่หนว่ยงำนหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น หมำยเลขโทรศพัท  ์เป็นตน้ 

ในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรติดตอ่และใหข้อ้มลูกบัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกลุม่ตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้
กิจกรรม จ ำนวนครัง้ตอ่ปี 

Company Visit 52 
Analyst Meeting  2 
Roadshow 11 
Press Release 8 
Opportunitiy Day 1 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ไมม่ีเหตกุำรณท์ี่บรษัิทถกูด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลเนื่องจำกไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผย
ขอ้มลูที่มีสำระส ำคญัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 

http://investor-th.planbmedia.co.th/
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กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรทั้งเร่ืองทำงกำรเงนิและเร่ืองที่ไม่ใช่ทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไมใ่ช่ทำงกำรเงินอยำ่ง

ครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัท ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนั รวมทัง้
จดัท ำและปรบัปรุงขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบริษัทใหม้ีควำมครบถว้นอย่ำงสม ่ำเสมอและรวดเร็วทนัเหตกุำรณ ์โดยสำรสนเทศของ
บรษัิทจดัท ำขึน้อยำ่งรอบคอบ มีควำมชดัเจน ถกูตอ้งและโปรง่ใส ดว้ยภำษำที่กระชบัและเขำ้ใจง่ำย 

นโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อสำธำรณชน 
บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส  ำคญัต่อสำธำรณชน อำทิ เช่น  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท โครงสรำ้งองคก์รและโครงสรำ้งกำรถือหุน้ รำยช่ือและประวตัิของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะ
ผูบ้ริหำร ปัจจัยและนโยบำยเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำมำรถคำดกำรณไ์ด้ ทัง้ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและกำรเงิน 
นโยบำยและโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทัง้ควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำร
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบัจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเขำ้รว่มประชุม  หลกัเกณฑก์ำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู รวมทัง้ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นรำยบคุคล รำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนของบรษัิท ขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่รำคำซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือต่อกำรตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มลูตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง งบ
กำรเงินและรำยงำนประจ ำปี เพื่อใหน้ักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งที่เป็นผูถื้อหุ้นและผูท้ี่สนใจจะถือหุ้นในอนำคตได้ใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ ผำ่นช่องทำงและสือ่กำรเผยแพรข่อ้มลูตำ่งๆ ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนผำ่นเว็บไซตข์องบริษัท 
เป็นตน้ 

หมวดที ่5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้

เป็นไปตำมเปำ้หมำยและแนวทำงที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ โดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีหนำ้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทและมติที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว และเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทเป็นไปในทิศทำงที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
คณะกรรมกำรบรษัิท จะดแูลใหม้ีกำรจดัท ำวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยทุธ ์แผนงำน 
และงบประมำณประจ ำปีของบรษัิทโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะรว่มแสดงควำมคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในภำพรวมของ
ธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจำรณำอนมุตัิ และติดตำมใหม้ีกำรบริหำรงำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้โดยจะยึดถือตำม
แนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์

คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 8 ทำ่น โดยมีกรรมกำรซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และ 
กรรมกำรอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 2 ท่ำน ทัง้นีบ้ริษัทมีกรรมกำรที่มิใช่ผูบ้ริหำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ที่มีประสบกำรณท์ ำงำนเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษัท อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยก ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
โดยเมื่อรวมบริษัทแลว้ไม่เกินจ ำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรท ำหนำ้ที่ และเพื่อใหก้รรมกำร
สำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรของบรษัิทไดอ้ยำ่งเต็มที่ นอกจำกนีก้รรมกำรไม่ควรรบัเป็นกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำร และบรษัิทมีนโยบำยใหก้รรมกำรท่ี
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เป็นผูบ้ริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำรระดบัสงู ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นและบริษัท
จดทะเบียนไมเ่กิน 2 แหง่ ทัง้นีไ้มน่บัรวมบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครือ และบริษัทรว่มทนุ ของบริษัทซึ่งบริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้
ไปก ำกบัดแูลกิจกำร บรหิำรจดักำรเพื่อรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

บรษัิทมีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหนง่โดยรวมทกุวำระแลว้ตอ้งไมเ่กิน 9 ปี เพื่อควำมเป็นอิสระ
ในกำรใหค้วำมเห็นและปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระของบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำขยำย
ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระไดต้ำมที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมกำรอิสระดงักลำ่วครบก ำหนดออกตำมวำระ 
คณะกรรมกำรอำจเสนอช่ือกรรมกำรดงักลำ่วใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอิสระ
ตอ่ไปได ้

2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 
ท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เปำ้หมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน ์ภำรกิจ 
และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 วนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2562 รวมถึงกำรพิจำรณำก ำหนดงบประมำณของบริษัท ตลอดจน
ก ำกบัดแูลใหค้ณะผูบ้รหิำร บรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใตก้รอบของ
กฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์ุจริต 
ระมดัระวงั ตำมหลกักำรขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจกำร และควำมมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระไมน่อ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ำ 
3 ทำ่นโดยคณะกรรมกำรบรษัิท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ทำ่น และเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
กรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่และใชดุ้ลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเรื่อง
ตำ่งๆ โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคดัคำ้นในกรณีที่มีควำมเห็นขดัแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ำยใตอ้ิทธิพลของกลุ่มบคุคลใด 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทมติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ 
1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและใหค้วำมเห็นชอบ วิสยัทัศน ์กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ 

นโยบำยทำงธุรกิจเปำ้หมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตำมที่ฝ่ำยจดักำรจดัท ำ 
2. ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ฝ่ำยจดักำร หรอืบคุคลใด 

ๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ดงักลำ่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ

งบประมำณของบรษัิท 
4. ด ำเนินกำรใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพมำใช ้รวมทัง้จดัให้

มีระบบควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
5. จัดใหม้ีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลำยมือช่ือเพื่อ

รบัรองงบกำรเงินดงักลำ่ว เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 

7. จดัใหม้ีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร และกำร
ปรบัใชน้โยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้ำ่บรษัิทมีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่ดว้ยควำม
เป็นธรรม 

8. พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต  ำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำม
วำระ และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 

10. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิทได  ้
11. พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัยห์รอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และเลขำนกุำรบรษัิทรวมทัง้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรดงักลำ่ว 
12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองคก์รภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจที่เหมำะสม 
13. สง่เสริมใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทเขำ้รว่มหลกัสตูรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมสง่เสริมสถำบนั

กรรมกำรบรษัิทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ) อำจมีสว่นไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรอือำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรอื
บริษัทย่อยของบริษัทยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำร
บรษัิทพิจำรณำอนมุตัิไว ้

 ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. เรยีกประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทโดยในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืผู้

ซึง่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูส้ง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงักรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ โดยใหส้ง่
ค ำบอกกลำ่วเรียกประชุมถึงกรรมกำรทกุคนลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นเรง่ด่วน โดยในหนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ ใหร้ะบสุถำนท่ี วนัเวลำ และเรือ่งที่จะประชมุ 

2. ปฏิบตัิหนำ้ที่ประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษัทและควบคมุกำรประชุม ใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้บงัคบับรษัิทและตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว ้

3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสยีง 2 ฝ่ำยเทำ่กนั 

4. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะวำ่เป็นหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำร ซึง่สอดคลอ้ง
กบัระเบียบขอ้บงัคบัและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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3) กำรประเมินตนเองของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษัิท จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทัง้คณะ 

และรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้
พิจำรณำทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษัิทในระหวำ่งปีที่ผำ่นมำ โดยสง่ใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทสรุปและน ำเสนอผลกำรประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิท เพื่อสำมำรถน ำมำแกไ้ขและเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน 

ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรจะประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปีนอกเหนือจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรใน 5 หมวดที่
กลำ่วขำ้งตน้แลว้  ทัง้นี ้แบบประเมินผลกำรปฎิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคลแบ่งกำรประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) 
โครงสรำ้งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  (2) กำรประชุมคณะกรรมกำร (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำร  

บริษัทไดจ้ดัท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรทุกสิน้ปี
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมินและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบเกณฑ์
กำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลกั คือ หมวดที่ 1 เรื่องควำมคืบหนำ้ของแผนงำน และหมวดที่ 2 เรื่องกำรวดัผลกำร
ปฏิบตัิงำน ซึง่ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรบัขึน้เงินเดือนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นีใ้หม้ีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปีเพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ของคณะ 
กรรมกำรชดุยอ่ยรวมทัง้พิจำรณำทบทวน รวบรวมขอ้คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมกำร จดัท ำขึน้ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำม
แนวทำงปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัโครงสรำ้งและลกัษณะธุรกิจของบรษัิท 

4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

บรษัิท ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ดงันี ้
- คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัชีตำม

ตำรำงนดัประชมุที่ไดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ทัง้ปี และมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยแจง้ลว่งหนำ้อย่ำง
นอ้ย 7 วนั ส  ำหรบักำรประชมุทกุครัง้จะตอ้งมีกรรมกำรมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

- มีกำรก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหนำ้ ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ที่ดูแลใหก้รรมกำรไดร้บัเอกสำรกำร
ประชมุลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำร เพื่อใหม้ีเวลำเพียงพอส ำหรบักำรศึกษำ และพิจำรณำเรื่องเพื่อ
กำรใหค้วำมเห็นและกำรออกเสยีงลงคะแนน 

- ประธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่จัดสรรเวลำใหอ้ย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรขอ้มูลเพื่อกำร
อภิปรำย และเพียงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นส ำคญั เปิดโอกำสและสนบัสนนุใหก้รรมกำรแต่ละคนแสดง
ควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นท่ีไดจ้ำกที่ประชมุ 

- ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระตำ่งๆ กรรมกำรซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ตอ้งไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวำระดงักลำ่วๆ 

- กำรประชมุทกุครัง้ ตอ้งมีกำรจดบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่นกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้
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- นอกจำกนี ้กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรยงัสำมำรถประชุมกันเองไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกำสใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจรว่มกนั โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร
หรือฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุมร่วมกนักับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้รว่ม จ ำนวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 

  โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้ดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเขำ้รว่มประชุมของ
กรรรมกำรคิดเป็นรอ้ยละ 89.06 ซึง่มีรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 

1 พลต ำรวจเอก
สมชำย 

วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8/8 

2 นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 8/8 

3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำร 7/8 

4 ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 6/8 

5 นำยเจย ์เจฟฟรยี ์ วอชเชอร*์ กรรมกำร 1/2 

6 นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง** กรรมกำร 5/6 

7 นำยเอกภกัดิ ์ นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร 6/8 

8 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

9 นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
*นำยเจย ์เจฟฟรีย ์วอชเชอร ์ไดล้ำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 
**นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ไดร้บักำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 เป็นตน้ไป 

5) คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ จำกคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร

ชดุยอ่ยเพื่อท ำหนำ้ที่พิเศษ โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรบรษัิท มี
หนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำร  ชุดย่อยจ ำนวน 5 
คณะไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบรษัิทประกอบดว้ย 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
3) คณะกรรมกำรบรหิำร  
4) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ในปี 2562 บริษัทไดจ้ัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 10 ครัง้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครั้งที่

เข้ำร่วมประชุม 
1 พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/กรรมกำรอิสระ 
10/10 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 10/10 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธร์ชัต ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 10/10 

โดยมีนำยเกษมศำนต ์ อิทธิธรรมวินิจ ท  ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  ทัง้นี ้นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์เป็นผูท้ี่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำ
หนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน โดยเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทย และด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และยงัเคยด ำรงต ำแหน่งที่ส  ำคญัในสำยกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

นอกจำกนี ้บริษัทไดว้่ำจำ้งให ้บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัดในฐำนะหน่วยงำนภำยนอก 
(Outsource) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยเกษมศำนต ์อิทธิธรรม
วินิจ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นบคุลำกรภำยในบริษัทที่ดูแลและประสำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกดั โดยในปี 2562 บรษัิทไดจ้ดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 10 ครัง้  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 1.  สอบทำนใหบ้รษัิท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
 2. สอบทำนใหบ้ริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกยำ้ยเลกิจำ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรอื กำรวำ่จำ้งบรษัิทตรวจสอบภำยใน 
หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

 3.  สอบทำนใหบ้ริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 4.  พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้หรอืเลกิจำ้งบคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวรวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิท 

 6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 

(2)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
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(3)  ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด  
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(4)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(5)  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(6)  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละทำ่น 
(7)  ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม     

กฎบตัร (Charter) 
(8)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุน้และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
7.  ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(1)  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(2)  กำรทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3)  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอื กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น 

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมขำ้งตน้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน         
3 ทำ่น ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 ดร.เพ็ญนภำ  ธนสำรศิลป์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2 นำงมลฤดี  สขุพนัธรชัต ์  กรรมกำร 
3 นำยเอกภกัดิ ์ นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร 

โดยมีนำยเกษมศำนต ์ อิทธิธรรมวินิจ ท  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นในเรือ่งโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท อนัไดแ้ก่ ขนำดและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมกำรบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจำรณำตำมขนำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนำดและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อปรบัเปลี่ยน
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศำสตรข์องบรษัิท 
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2. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรโดยพิจำรณำจำก 
- คณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัยทุธศำสตรข์องบรษัิท และเป็นไปตำมโครงสรำ้ง ขนำด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิท ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดไว ้
- ควำมเหมำะสมของควำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรรวมถึง

คณุสมบตัิตำมกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 
3.  สรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนดไว  ้

- ในกรณีที่กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมเห็นชอบ
และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- ในกรณีที่มีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลง 

- ในกรณีที่ตอ้งแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
แตง่ตัง้ 

4.  พิจำรณำโครงสรำ้ง จ ำนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนทกุประเภท ทัง้ที่เป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงินท่ีเหมำะสมใหแ้ก่ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยทบทวนควำมเหมำะสมของ
หลกัเกณฑท์ี่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั พิจำรณำเปรยีบเทียบกบัขอ้มลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนักบั
บรษัิท และบรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำตลำด (Market Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษัท เพื่อจูงใจและ
รกัษำไวซ้ึ่งกรรมกำรที่มีคุณประโยชนก์ับบริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 5. พิจำรณำเกณฑใ์นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และน ำเสนอผลกำรประเมินตำมเกณฑน์ัน้ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ ตลอดจนน ำเสนอจ ำนวนและ
รูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรที่สอดคลอ้งกับผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

6.  พิจำรณำควำมเหมำะสมและเง่ือนไขต่ำงๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
หรือหลักทรพัยอ์ื่นใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อใหเ้กิดกำรสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว และเพื่อสำมำรถรกัษำบคุลำกรท่ีมีคณุภำพไดอ้ย่ำงแทจ้ริงภำยใตเ้กณฑท์ี่เป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุน้ 

7.  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
8.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

มอบหมำยและปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

 คณะกรรมกำรบริหำร  
 บริษัทมีกำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ณ วันที่             

31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 2 ทำ่น  ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำยปรนิทร ์ โลจนะโกสินทร ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2 ดร.พินิจสรณ ์ ลือชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำรบรหิำร 

โดยมีนำยประสงค ์ จรุงเบญจธรรม ท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1.  คณะกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคก์ำรประกอบ

กิจกำรของบริษัท ทั้งนีใ้นกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับหรือค ำสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด นอกจำกนี ้ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ ที่จะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

2.  จัดท ำวิสยัทศัน ์กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร
ด ำเนินงำน และงบประมำณของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษัท ใหเ้ป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิท มอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

4.  มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเฉพำะกรณีหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภำยใตว้งเงิน
หรืองบประมำณประจ ำปีตำมที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว ้โดยในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหนีส้ินหรือภำระผกูพนัใดๆ ที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 25 
ลำ้นบำท ในสว่นของหนีส้นิหรอืภำระผกูพนัใดๆ ใหร้วมถึงสนิเช่ือโครงกำรท่ีบรษัิท ท ำกบัสถำบนักำรเงินใดๆ (Project Finance) 
ดว้ย 

5. ใหค้ณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเรื่องและภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ให้
คณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

5.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5.2  รำยงำนของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ ำปีและงบ
กำรเงินรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   5.3  รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรพิจำรณำเห็นสมควร 
 6.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของตนที่ก ำหนดใน

ค ำสั่งนี ้จะตอ้งประกอบดว้ย กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมดเขำ้รว่มประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็น
องคป์ระชมุในอนัท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ดงักลำ่วได ้

 7.  ในกำรออกเสยีงของกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ใหก้รรมกำรแตล่ะคนมีสิทธิออกเสียง
ไดท้ำ่นละ 1 เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำรมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดอีก 1 เสยีง 

 8.  กำรลงมติในเรือ่งใดของคณะกรรมกำรบรหิำร จ ำเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดขององคป์ระชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

 9.   ใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่ง
จะเรยีกใหม้ีกำรประชมุเป็นกรณีพิเศษตำ่งหำกจำกกำรประชมุตำมปกติก็ได ้แตท่ัง้นี ้ตอ้งบอกกลำ่ว วำระกำรประชมุลว่งหนำ้แก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท ำหนำ้ที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุนัน้ 

10.  คณะกรรมกำรบรหิำร จะแตง่ตัง้คณะท ำงำน และ/หรอืบคุคลใดๆ เพื่อท ำหนำ้ที่กลั่นกรองงำนที่น  ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริหำรหรือเพื่อใหด้  ำเนินงำนใดๆ อนัเป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้
ด ำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรภำยในขอบเขตแหง่อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร
ก็ได ้

11. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักลำ่วใหอ้ยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้
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และ/หรือเป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนดหรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นีก้ำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และ
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนมุตัริำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ อำจมีสว่นไดเ้สีย
หรอือำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรอือำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิท 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ทำ่น ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

ล ำ
ดับ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2 นำยเอกภกัดิ ์นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร 
3 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ กรรมกำร 

 

  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจในลกัษณะที่

สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิสำกล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตลอดจนก ำกับดูแลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรยิธรรมธุรกิจ 

2. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ตลอดจนก ำกบัดแูลใหม้ีกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

3. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นทจุรติและติดสนิบน 
(Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนก ำกบัดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นทจุรติและติดสนิบน 

4. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
5. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมิน

ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
6. แตง่ตัง้คณะท ำงำน เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ตลอดจน

แต่งตัง้ที่ปรึกษำอิสระที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญเพื่อใหค้  ำปรึกษำและใหค้  ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ปฏิบตัิหนำ้ที่หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบัติกำรใดๆ ตำมที่
ก ำหนดโดยกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท และอยำ่งนอ้ย 1 ทำ่นซึง่เป็น

กรรมกำรอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรอิสระ 

2 ดร.พินิจสรณ ์ลือชยัขจรพนัธ ์ กรรมกำร 

3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์ กรรมกำร 

4 นำยเอกภกัดิ ์นิรำพำธพงศพ์ร กรรมกำร 

โดยมีนำยเกษมศำนต ์อิทธิธรรมวินิจ ท  ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 
2. ก ำกบัดแูล และสนบัสนุนใหม้ีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร สอดคลอ้งกับกลยุทธ์

และเปำ้หมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณท์ี่เปลีย่นแปลงไป 
3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง (Risk Management Committee) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ 

รวมทัง้แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อใหม้ีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

5. สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนเพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำยของกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ

เหตุกำรณส์ ำคญัซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบและพิจำรณำ
โดยเรว็ที่สดุ 

7. พิจำรณำสอบทำนกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 
8. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

6) ฝ่ำยบริหำร 
 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรไวแ้ยก
จำกกนัอยำ่งชดัเจน กลำ่วโดยสรุป คือ คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำย
บริหำร และฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นผูด้  ำรงต ำแหนง่บรหิำรสงูสดุของบรษัิท โดยมีอ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
1. กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยรวมเพื่อเป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรด ำเนินธุรกิจของ

บรษัิท และตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุ

เปำ้หมำยตำมกลยทุธแ์ละแผนกำรทำงธุรกิจที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
3. ด ำเนินกำรและปฏิบตัิภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำยและเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร

บรษัิท 
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4. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำย 
5. อนมุตัิ และ/หรือ มอบอ ำนำจกำรท ำนิติกรรมเพื่อผกูพนับริษัท ส ำหรบัธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึง

ธุรกรรมที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ใหด้  ำเนินกำรแทน ทัง้นี ้ใหร้วมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไมเ่ป็นกำรผกูพนัทรพัยส์นิของบรษัิทโดยตรง 

6. ประสำนงำนผูบ้รหิำร และพนกังำน เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยและทิศทำงธุรกิจที่ไดร้บัจำกคณะกรรมกำร
บรษัิท 

7. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทนุใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
เพิ่มรำยไดใ้หแ้ก่บรษัิท 

8. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หำ้งรำ้น หรือ
สถำบนักำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 

9. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
มอบหมำยไว ้

10.  พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในตรำสำรและหลกัทรพัย ์เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำร
บรษัิทอนมุตัิมอบหมำยไว ้

11.  อนมุตัิในหลกักำรกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรกำรรว่มทนุกบัผูป้ระกอบกิจกำรอื่นๆ และ
ใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุครำวถดัไป 

12. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเ งินลงทุนที่ส  ำคัญๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับปี หรือที่
คณะกรรมกำรบรษัิท ไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

13.  ดแูลกำรท ำงำนของพนกังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบตัิงำนดว้ยหลกั
ธรรมำภิบำลในกำรท ำธุรกิจ 

14.  สง่เสรมิพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ และศกัยภำพของพนกังำนเพื่อเพิ่มศกัยภำพขององคก์ร 
15.  พิจำรณำแตง่ตัง้ที่ปรกึษำตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินกำรของบรษัิท 
16. พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเง่ือนไขปกติทำงกำรคำ้ เช่น ซือ้ขำยสินคำ้ดว้ยรำคำ

ตลำด กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอตัรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรใหเ้ครดิตเทอมเหมือนลกูคำ้ทั่วไป เป็นตน้ ทัง้นีภ้ำยใต้
นโยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

17.  อนมุตัิกำรแตง่ตัง้ โยกยำ้ย และเลกิจำ้งพนกังำนระดบัผูบ้รหิำร 
18.  ด ำเนินกิจกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีป้ระธำน

เจ้ำหนำ้ที่บริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกติทำงกำรคำ้ รำยกำรไดม้ำ
จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยส์  ำคญัของบรษัิท และ/หรอื รำยกำรที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้มีสว่นได้
เสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กบับริษัท และบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นรำยกำรที่เป็นเง่ือนไข
ปกติทำงกำรค้ำที่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบรษัิท ไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไวแ้ละไดข้อควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือ
จ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบรษัิท หรือบริษัทย่อยแลว้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในเรือ่งดงักลำ่ว 
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7) เลขำนุกำรบริษัท 

หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทก ำหนดไวโ้ดยอำ้งอิงกบั พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
โดยเลขำนกุำรบรษัิทมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้

(1) ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฎิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษัิท และ
กำรประกอบธรุกิจของบรษัิท 

(2)  จดัเตรยีมเอกสำรและขอ้มลูประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
(3)  ประสำนงำนและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(4)  จัดท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบรษัิท รำยงำนประจ ำปีของบรษัิท หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
(5)  เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
(6)  จดัเตรียมขอ้มลูและกำรบรรยำยเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบรษัิทใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
(7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

8) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีนโยบำยสง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทเช่น 

กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริกำร เลขำนกุำรบริษัท ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์ฝ่ำยบญัชี เป็นตน้ ไดเ้ขำ้รบักำรอบรมสมัมนำใน
หลกัสตูรหรอืรว่มกิจกรรมต่ำงๆ ที่จดัขึน้ โดยสมำคมสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ส ำนกังำนก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย สมำคมบรษัิทจดทะเบียนไทย สมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และสถำบนัผูเ้ช่ียวชำญอื่นๆ อยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง 
เพื่อเป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำน อนัจะเป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  โดย
บริษัทจะแจง้ใหก้รรมกำรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบเก่ียวกับหลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชนก์ับกรรมกำรในกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรบรษัิทไดด้ียิ่งขึน้  

 
รำยชื่อ หลักสูตรกำรอบรม 

นำงมลฤดี  สขุพนัธรชัต ์ 1. KPMG Executive Briefing, Topic: IFRS 9, 16 in Practice for 
Manufacturing Industry, บจก. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี :KPMG 

  2. KPMG Audit Committee Forum, Topic: Intelligent Automation for 
Internal Audit, บจก. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี :KPMG 

  3. KPMG Audit Committee Forum, Topic: Robotic Process 
Automation (RPA) – Next Generation Workforce, บจก. เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี :KPMG 

  4. Forensics Seminar on Anti-Money Laundering Compliance Risk, 
Law and Regulations, บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

  5. โครงกำรสมัมนำเพื่อเผยแพรค่วำมรูเ้ก่ียวกบัอนญุำโตตลุำกำร เรื่อง กำร
อนญุำโตตลุำกำรในยุคพลิกผนั : บทบำทของวิชำชีพกฏหมำย (Disruptive 
Arbitration : Role of the Legal Profession) และโครงกำรสมัมนำเชิง
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รำยชื่อ หลักสูตรกำรอบรม 
ปฏิบัติกำรส ำหรบัผูท้ี่จะปฏิบัติหน้ำอนุญำโตตุลำกำร เรื่อง กระบวนกำร
พิจำรณำชัน้อนญุำโตตลุำกำร ครัง้ที่ 2 ,ส ำนกัอนุญำโตตลุำกำร ส ำนกังำน
ศำลยตุิธรรม 

  6.  โครงกำรสัมมนำเสริมควำมคิด ติด ปีกวิชำชีพกับคณะพำณิชย์ฯ
ธรรมศำสตร ์เรื่องมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน (IFRS 9) 

นำงสำวพำขวญั   วงศพ์ลทวี หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 286/2562) ปี 2562 
 

นอกจำกนีบ้รษัิทยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดัปฐมนิเทศใหก้บักรรมกำรใหม่ โดยมีนโยบำยใหม้ีกำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยใหเ้ลขำนุกำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
กรรมกำรใหม ่เช่น คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ ขอ้บงัคบับริษัทโครงสรำ้งกำรลงทนุ โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ 
ผลกำรด ำเนินงำน กฎหมำย ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑต์่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง และหลกัสตูรกำรอบรมกรรมกำร รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้นีเ้พื่อเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษัท
ใหแ้ก่กรรมกำรท่ีเขำ้รบัต ำแหนง่เป็นครัง้แรก 

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

วตัถปุระสงคเ์พื่อ  
(1)  ทดแทนบคุลำกรในต ำแหนง่ส ำคญั ส ำหรบักำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
(2)  เพื่อตอบสนองแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทในกำรวำงแผนและเตรยีมควำมพรอ้มของก ำลงัคน  
 (3)  เพื่อเพิ่มโอกำสควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ รวมทัง้เป็นกำรสรำ้งก ำลงัใจในกำรท ำงำนเนื่องจำกเป็นกำร 

สรรหำบคุลำกรภำยในองคก์รเป็นล ำดบัแรก ทัง้นี ้บรษัิทไดพ้ิจำรณำต ำแหนง่ที่ส  ำคญัที่จ ำเป็นตอ้งมีแผน
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในกำรคดัเลือกบุคคลที่ควรไดร้บักำรพิจำรณำเพื่อสืบทอด
ต ำแหนง่ จะพิจำรณำจำกหลำกหลำยปัจจยั เช่น อำย ุประสบกำรณท์ ำงำน ควำมรูค้วำมช ำนำญในงำน
ที่ท ำ ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ เป็นตน้  

10) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิทและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิสม ่ำเสมอ ใชด้ลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำ  รวมทัง้ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูด้แูลเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผูใ้หค้วำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังใหค้วำมส ำคัญกับเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรควบคุมภำยใน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
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กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน   
  บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและเป็นประโยชนต์่อบริษัทเป็นส ำคัญ 

ดงันัน้ จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำร
ระหวำ่งกนั โดยมีนโยบำยซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.  ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบตัิ
โดยเครง่ครดั เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย และจดัใหม้ีกำรเผยแพรข่อ้มลูควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบตัิ
ของพนกังำนทั่วทัง้บรษัิท 

2.  กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบถึงควำมสัมพนัธห์รือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำร ที่
อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

3.  มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ดูแลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

   กำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกดำ้น ทัง้ดำ้นกำรเงิน และกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เ ก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภำพเพียงพอในกำรปกปอ้งดแูลรกัษำทรพัยส์ินของบริษัท อยู่เสมอ จดัใหม้ีกำรก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิและ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น            
ลำยลกัษณอ์กัษร 

9.1.1 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562 ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส ำหรบัปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บำท บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 ใหแ้ก่บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้  เป็น
จ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 5,450,300 บำท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับริษัทและบริษัทย่อย ในดำ้นอื่นๆ นอกจำกกำร
สอบบญัชีเทำ่นัน้ 

ค่ำบริกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

9.2 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

กรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหนำ้ที่ในกำรสรรหำกรรมกำร

ใหม ่โดยจะสรรหำบคุคลเพื่อเสนอช่ือใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรอืเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ 
(แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะค ำนึงถึงโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะประกอบดว้ย
กรรมกำรในจ ำนวนที่เหมำะสมกับขนำดและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบรษัิท (Board Diversity) ควำมเหมำะสมของคณุสมบตัิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นธุรกิจสื่อโฆษณำ 
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และทกัษะของกรรมกำรที่จ  ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ หรือ
พิจำรณำจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิทท่ีมีประสบกำรณใ์นธุรกิจที่จะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท โดยกำรจดัท ำ Board Skill Matrix 
เพื่อก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ ซึง่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบคุคลที่
จะมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบรษัิท จำกกำรแนะน ำของกรรมกำรอื่นในบรษัิท กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรโดยผูถื้อหุน้ของบริษัท กำรสรรหำโดยที่ปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนขอ้มูล
กรรมกำร (Director Pool) ของหน่วยงำนต่ำงๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนเห็นสมควรและเหมำะสม โดยบคุคลดงักลำ่วจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมจ่ะตอ้ง
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของบริษัท
ก ำหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3)  บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลำกกัน สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจำกต ำแหนง่ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระนัน้ อำจไดร้บัเลือก
ใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่อีกได ้ทัง้นีน้อกจำกกำรพน้ต ำแหนง่ตำมวำระแลว้กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ  

  (1)  ตำย  
  (2)  ลำออก  
  (3)  ขำดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย   

  (4)  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง มีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุน้ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง หรอื  

  (5)  ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัหำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของ

บรษัิท หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หรือเขำ้เป็นกรรมกำร
ในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทมหำชนอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เวน้
แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และกรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมีสว่นไดส้ว่นเสยี
ไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำใดๆ ที่บรษัิทท ำขึน้หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 

ทัง้นี ้กรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจสื่อโฆษณำ พอที่จะสำมำรถท ำ
หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้นอกจำกนี ้บริษัทจะพิจำรณำคณุสมบตัิในดำ้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น 
ประสบกำรณใ์นธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและควำมมีจรยิธรรม เป็นตน้  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบทีเ่ป็นอิสระ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 3 คน โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว

ละ 3 ปี โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 
กลำ่วคือ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหก้ลบัมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ไดก้รณีที่ต  ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่เป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระที่สอดคลอ้งกบัประกำศก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ท่ี ทจ.28/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวำคม พ.ศ. 
2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้งพนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ทัง้นี ้ลกัษณะ
ตอ้งหำ้มดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรอืเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำรหรอืกำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินดว้ยกำรรบัหรอื
ใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้ริษัท หรอืคูส่ญัญำ
มีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไปแลว้แต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว 
ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง  1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำร
เงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
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ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็น
หุน้สว่นท่ีมีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้งพนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรอืถือหุน้
เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
10. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 
11. ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนคิดเป็นสดัสว่นมำกกว่ำ 1 ใน 3 หรือรอ้ยละ37.5 ของกรรมกำรทัง้คณะ 
ไดแ้ก่ (1) พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ (3) นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์โดยกรรมกำรอิสระมีควำมเป็น
อิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่และฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดขำ้งตน้ ทัง้นีใ้นระยะเวลำ
บญัชีที่ผำ่นมำ กรรมกำรอิสระไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพแก่บรษัิท 

นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
ดำ้นกำรบญัชีหรอืกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้นอกจำกนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำคุณสมบตัิในดำ้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบกำรณใ์นธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและ
ควำมมีจรยิธรรม เป็นตน้  

คณะกรรมกำรบริหำร 
ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้โดยจะพิจำรณำคดัเลือกจำกกรรมกำรหรือ

ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัทและ
สำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษัิท ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด  

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมกำรบรษัิทมกีลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำใหส้ำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิทยอ่ย เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท ดงันี ้
1)  กำรส่งบุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบริษัท ในบริษัทยอ่ย 

 บรษัิทไดส้ง่ตวัแทนเพื่อเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษัิทยอ่ยตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
บริษัท นำยปรินทร ์ นำยพนิิจสรณ ์  

โลจนะโกสินทร ์ ลือชัยขจรพนัธ ์
บรษัิท เวอรซิำยน ์จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แอด คซูีน จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท มำสเตอร ์สแตนดำรด์ ดิสเพลย ์จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท โกลิง้ค ์ออนไลน ์จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
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บริษัท นำยปรินทร ์ นำยพนิิจสรณ ์  

โลจนะโกสินทร ์ ลือชัยขจรพนัธ ์
บรษัิท เอสอำรพ์ีบี มีเดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท เดอะ วนัพลสั จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท เมอซี่ พลสั จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แม็กซว์ิว มเีดยี กรุป๊ จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ทรปิเปิลเพลย ์จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ทนูำ่ แอดเวอรไ์ทซิ่ง จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ไบรท ์สกำย มีเดีย จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ดบับลวิ.พี.เอส.มีเดยี จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท อินดิเพนเดน้ท ์อำรท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์จ ำกดั* กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ไซน ์เวิรค์ มเีดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ดิจิทลั แฟคตอรี ่จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แอทมอส สปอรต์ แลบ็ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แอทมอส แอพพำเรล จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท สตำรค์ มลัติมเีดยี จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท แพลน บี ซีเอส จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร 
บรษัิท ปัญญำทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั กรรมกำร - 
บรษัิท แพลน บี มำเลเซยี เอสดีเอ็น บีเอชดี  กรรมกำร กรรมกำร 

*เดิมชื่อ บรษัิท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั 

2) กลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทยอ่ย 
บริษัทก ำหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทเขำ้ไปดแูลใหบ้ริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เป็นไป

ตำมนโยบำยของบริษัท นอกจำกนีต้อ้งดูแลใหบ้ริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัยห์รือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วใหค้รบถว้นถูกตอ้ง ใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำ
รำยกำรขัน้ตน้ในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิท รวมถึงตอ้งก ำกบัใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูกำรบนัทกึบญัชีของบรษัิทยอ่ย
ใหบ้รษัิทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดอีกดว้ย 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) และเพื่อควำม

โปรง่ใสและปอ้งกนักำรแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตนจำกกำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัท ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน บริษัท 
ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูของบรษัิท ดงันี ้

1.  ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน ระดับ
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทียบเทำ่ เก่ียวกบัหนำ้ที่ท่ีตอ้งจดัท ำและสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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2.  ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบั
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทียบเทำ่ จดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน ของคูส่มรส และของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภำวะ สง่ผ่ำนมำยงัเลขำนกุำรบริษัท ซึ่งมีหนำ้ที่รวบรวมและสรุปรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรพัย ์เพื่อรำยงำนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบ ก่อนน ำสง่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยท์กุครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำสง่ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร
หรอืรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3.  ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหนง่ระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรอืกำรเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนที่เก่ียวขอ้ง ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมีผลต่อกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพรง่บกำรเงิน หรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบรษัิท จนกวำ่บรษัิทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมกำร
และผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหนง่ระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำงดกำร
ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณชน 
และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4.  ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส์ว่นตน โดยเริ่มตัง้แต่กำรตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดนัน้ๆ 
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10.     กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื (Sustainability Development: SD) 
 
10.1 กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื 

แพลน บี ยึดมั่นในแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนซึ่งครอบคลมุ 3 มิติ ทัง้ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่ไดม้ีกำรปลกูฝังแนวคิดควำมรบัผิดชอบในกำรใหบ้รกิำร เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อสงัคม
ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท และตอ่ยอดกำรพฒันำและสง่เสริมควำมกำ้วหนำ้ของบคุลำกร กำรดแูลผูม้ีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ำยและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนผำ่นนวตักรรม เทคโนโลยี ภำยใตห้ลกักำรบรหิำรจดักำรตำมแนวทำงของกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และผลกัดนัใหแ้พลนบีเป็นผูม้ีสว่นรว่มในกำรสรำ้งสรรคส์ิง่ที่ดีใหก้บัสงัคมดว้ยกำรเป็นมำกกวำ่ผูใ้หบ้รกิำรสือ่โฆษณำ 
(“More than Advertising”) โดยไดม้ีกำรก ำหนดกรอบกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (More than Advertising Framework) ที่เช่ือมโยง
กบัเปำ้หมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน 17 ขอ้ (Sustainable Development Goals – SDGs)  

โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ครอบคลมุเป้ำหมำยกำร
พฒันำดำ้นควำมยั่งยืน โดยเป็นตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของทัง้องคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนทกุคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและรบัรู ้
ถึงกำรมีสว่นรว่มในกำรพฒันำรว่มกนั เพื่อบรรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัดำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนืในปี 2563 และกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกนัทำงธุรกิจ 

 เพื่อเป็นกำรเนน้ย ำ้แนวทำงกำรด ำเนินธรุกิจอยำ่งยั่งยนื บรษัิทฯ ไดน้ ำ มิติดำ้นควำมยั่งยืนทัง้ 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดลอ้ม มำร่วมพิจำรณำเพื่อสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มในระยะยำว ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนที่บริษัทยึดถือ เนน้ควำมโปรง่ใสตรวจสอบได้  เป็น
ธรรมตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ ตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ สอดคลอ้งกบักฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท
ฯ พรอ้มทัง้มุ่งสรำ้งคณุค่ำและควำมเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนรว่มกนัขององคก์ร
และสงัคม โดยบริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำร พรอ้มแกไ้ขเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมำะสมกบัรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณอนุมัติตำมขัน้ตอน โดยปีล่ำสดุไดม้ีกำรเพิ่มนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนปีในกำรด ำรง
ต ำแหน่งโดยรวมทุกวำระแลว้ตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรให้ควำมเห็นและปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะ
กรรมกำรอิสระของบริษัท และไดม้ีกำรเผยแพรน่โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจที่ผ่ำนกำรอนมุตัิ
ทบทวนแลว้บนเว็บไซต ์และกิจกรรมตำ่งๆ ของบรษัิท 

เพื่อใหก้ำรก ำกับดูแลของกิจกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรไดม้ีกำรก ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนทั้งรำยคณะและรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ให้กำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

โดยในปี 2562  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรรำยคณะ มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑด์ีเยี่ยมที่รอ้ยละ  98.2 
 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรรำยบคุคล มีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี่เกณฑด์ีเยี่ยมที่รอ้ยละ 95.4  
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นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทกุระดบัปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต โปรง่ใส และปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและนโยบำยต่อตำ้นทุจริตอย่ำงเครง่ครดั รวมถึงตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชนเ์พื่อ
ตนเองและบคุคลใกลชิ้ด 

ปี 2562          - รอ้ยละ 100 ของพนกังำนบริษัทฯ รบัทรำบ ศึกษำและผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบเพื่อเนน้ย ำ้
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรื่องเก่ียวกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
บรษัิทมีเปำ้หมำยใหพ้นกังำนทกุระดบัในองคก์รยึดถือแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อ
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นและกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ไมพ่บเรือ่งกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2. สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตัดิ้ำนแรงงำน 

กำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นสทิธิมนษุยชน ตำมหลกัปฏิบตัิของ จดัใหม้ีช่องทำงในกำรสือ่สำรดำ้นกำร
ปกปอ้งสทิธิมนษุยชน มีกำรบรหิำรจดักำรควำมหลำกหลำยและยอมรบัในควำมแตกตำ่ง 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพกฎหมำยและกำรไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก ำหนดนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ
วำ่ดว้ยเรือ่งกำรไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน ซึง่แสดงใหเ้ห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
เป็นไปตำมกฎหมำย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเสมอภำคควำมเท่ำเทียม
กนัในแง่ของศกัดิแ์ละสทิธ์ิ โดยมีนโยบำยไมเ่ลอืกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ หรือสมรรถภำพทำงรำ่งกำย 
โดยเห็นไดจ้ำกกำรใหโ้อกำสที่เทำ่เทียมกนัในกำรจำ้งงำนของบรษัิท รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ีกำรตระหนกัและส ำนึกในสิทธิ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของตนที่มตีอ่สงัคมและบคุคลอื่น นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดใหม้ีหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกคูค้ำ่ 
กำรคดักรองคูค่ำ้อยำ่งเป็นระบบและสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล 

ด้ำนกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

กำรดูแลพนักงำน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 

บรษัิทตระหนกัในควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคนและมีควำมเช่ือมั่นวำ่ “พนกังำน” คือทรพัยำกรที่ส  ำคญัที่สดุสำมำรถ
น ำองคก์รไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนไดแ้ละเป็นก ำลงัขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จมำโดยตลอด โดยบริษัทไดใ้ห้
ควำมส ำคญัในกำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ 

1) กำรจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีใหก้บัพนกังำน โดยจดัโปรแกรมกำรตรวจใหส้อดคลอ้งและเหมำะสม
กบัอำยขุองพนกังำนแต่ละคน พรอ้มทัง้อ ำนวยควำมสะดวกโดยใหโ้รงพยำบำลมำใหบ้ริกำรตรวจสขุภำพที่
ส  ำนกังำนของบรษัิท รวมไปถึงกำรมีสวสัดิกำรพนกังำน เช่น สวสัดิกำรคำ่รกัษำพยำบำล กำรประกนัชีวิตและ
อบุตัิเหตกุลุม่ สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองำนศพ กรณีพนกังำนเสียชีวิต และกรณี
บิดำ มำรดำ บตุร หรือ คู่สมรสที่ชอบดว้ยกฎหมำยของพนกังำนเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนกังำนสมรส 
เป็นตน้) รวมถึงกำรฉีดวคัซีนปอ้งกนัใหก้บัพนกังำนโดยไม่มีคำ่ใชจ้่ำย 

2) ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน บรษัิทมีกำรดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังำน มีประกันสุขภำพและประกันอุบตัิเหตุเพิ่มเติม ส ำหรบั
พนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนในทีมเสี่ยงภยั กำรอบรมเรื่องกำรซอ้มหนีไฟให้แก่พนกังำนเป็นประจ ำทกุปี กำรอบรม
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หลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิเพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรูแ้ละทกัษะพรอ้มปฏิบตัิงำนจริง อำทิเช่น หลกัสตูร 
High Work หลกัสตูร Hot Work  เป็นตน้ และกำรเตรียมพรอ้มอปุกรณเ์พื่อป้องกนัอนัตรำยที่จะเกิดขึน้จำก
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ กำรจดักิจกรรม 5 ส กำรดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัและถกู
สขุลกัษณะ อนำมยัและเหมำะสมกบัลกัษณะงำนของแต่ละหน่วยงำน โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีสถิติกำร
เกิดอบุตัิเหตรุำ้ยแรง ไมม่ีพนกังำนท่ีเสยีชีวิตหรอืไดร้บับำดเจ็บสำหสัแตอ่ยำ่ง 

3) ส่งเสริมใหพ้นักงำนดูแลรกัษำสุขภำพ โดยบริษัทจัดใหม้ีพืน้ที่ส  ำหรบักำรออกก ำลงักำยและกีฬำ พรอ้ม
อปุกรณก์ำรออกก ำลงักำย ภำยในส ำนกังำนของบริษัทอำคำร 2 ชัน้ 1 และในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี
กิจกรรมวิ่งมำรำธอน โดยพนกังำนสำมำรถเชิญชวนครอบครวัและผูท้ี่รกักำรออกก ำลงัมำรว่มวิ่งมำรำธอนใน
งำน “The Power of Unity Presents Road To TOKYO 2020”     

 

 

 
4) บรษัิทสนบัสนนุสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินในระยะยำว ดว้ยกำรใหค้วำมรูใ้นกำรลงทนุทำง

กำรเงิน กำรบรหิำรภำษี กำรเก็บออมของพนกังำนเพื่ออนำคต  โดยเฉพำะกำรลงทนุที่ไดร้บัผลประโยชนท์ำง
ภำษี เช่น กองทุนรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อสรำ้งควำมมั่นคงและอิสรภำพทำงกำรเงินในวยัเกษียณ 

5) บริษัทยงัมีนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนรูร้ะดบัองคก์รและกำรพฒันำบุคลำกร โดยกำรให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำงำนบริหำรทรพัยำกรบคุคลทัง้ระบบใหม้ีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่กำรสรรหำบคุคล พฒันำ
พนกังำน ก ำหนดผลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรม จดัใหม้ีสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อยกระดบักำรท ำงำนของ
พนกังำนอยำ่งมืออำชีพ พฒันำระบบกำรท ำงำนและสรำ้งนวตักรรมในองคก์ร  สนบัสนนุใหพ้นกังำนมีโอกำส
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กำ้วหนำ้ในสำยอำชีพตลอดจนเสรมิสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีสว่นรว่ม สรำ้งคณุภำพชีวิตที่ดีใหก้บั
พนกังำน เพื่อควำมสขุทัง้กำยและใจของพนกังำน  ซึ่งบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรมพกัผ่อนของพนกังำนเป็น
ประจ ำทกุปี อนัจะน ำไปสูผ่ลกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุ อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้
พนกังำนมีสว่นรว่มในกำรท ำประโยชนก์บัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงออ้มอีกดว้ย 

ซึ่งจำกที่บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทรพัยำกรที่มีค่ำมำกที่สดุขององคก์ร ไดม้ีกำรจดัท ำแบบสอบถำมควำม
ผกูพนัต่อองคก์ร (Engagement Survey) ปีละ 2 ครัง้ และน ำผลลพัธท์ี่ไดม้ำวิเครำะหแ์ละพิจำรณำจัดท ำแผนเพื่อ
ปรบัปรุง พฒันำใหพ้นกังำนมีควำมสขุ ควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยผลคะแนนควำมผกูพนัต่อองคใ์นปี 2562 
อยูท่ี่ระดบัรอ้ยละ 80 ซึง่สงูกวำ่ปีก่อนหนำ้ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวท้ี่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 สะทอ้นใหเ้ห็น
วำ่สวสัดิกำร และรูปแบบกำรท ำงำนของบริษัทตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำนเพื่อใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำน
รว่มกนัไดอ้ยำ่งมีควำมสขุมำกยิ่งขึน้ 

3. กำรพัฒนำผลติภณัฑท์ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบในกำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำ 

บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรวิเครำะหค์วำมเสีย่งและผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำร
ของกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดัพลงังำนตำมหลกักำรสำกล และยัง
สง่เสรมิใหม้ีกำรรณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนกึใหแ้ก่พนกังำนในกำรอนรุกัษ์และกำรใชท้รพัยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำง
ชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสรำ้งสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชนต์่อกำรดูแลรกัษำ กำร
อนุรกัษ์ และกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติสิ่งแวดลอ้ม และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องโดยพนัก งำนทุกคนมีหนำ้ที่
โดยตรงในกำรดแูลไมใ่หท้รพัยส์นิใดๆ ของบรษัิทท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของตน เสื่อมค่ำ สญูหำย หรือสญูเสียไปโดย
เปล่ำประโยชน ์รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกรอื่นๆ ของบริษัท สว่นรวมและประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไดจ้ดัท ำเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรซึ่งเนน้กำรใชพ้ลงังำนตำมควำมจ ำเป็นลดกำรสญูเปลำ่ของทรพัยำกร บริษัทไดด้  ำเนิน
โครงกำรตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่อง ไดแ้ก่ 

1. บรหิำรจดักำรทรพัยำกรเพื่อกำรผลติสือ่โฆษณำใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

เพื่อเป็นกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ บริษัทไดม้ีกำรพฒันำปรบัปรุงวสัดุที่ใช้ผลิตสื่อ
โฆษณำประเภท Serie Poster คือไวนิล ดว้ยกำรน ำวสัดหุรือของเสียจำกไวนิล รวมถึงสติก๊เกอรท์ี่ใชใ้นสื่อ
โฆษณำบนรถประจ ำทำงปรบัอำกำศ มำปรบัปรุงเพื่อเพิ่มมลูคำ่และรกัษำสิง่แวดลอ้ม  

- ในปี 2562 บริษัทไดม้ีกำรน ำสติก๊เกอรร์วมพืน้ที่กว่ำ 100 ตร.ม. น ำมำใชเ้ป็นอุปกรณ์กรองแสงใน
หอ้งเรยีนเพื่อลดแสงสอ่งเขำ้หอ้งเรยีนที่โรงเรยีนตำ่งๆ บรเิวณที่บรษัิทฯ มีกำรติดตัง้สือ่โฆษณำ 

-  กำรสนับสนุนไวนิลเหลือหรือหมดสัญญำของลูกคำ้แลว้มำเพื่อออกแบบจัดท ำเป็นของใช้ที่เกิด
ประโยชนเ์ช่น ถงุจำกไวนิล เนื่องจำกมีควำมคงทน สำมำรถใชง้ำนไดย้ำวนำน และที่ส  ำคญัสำมำรถ
ลดพืน้ท่ีกำรจดัเก็บอปุกรณไ์ดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั โดยปี 2562 บรษัิทฯ ไดม้ีกำรน ำไวนิลกว่ำ 200 ตร.ม. 
เพื่อใหช้มุชนหรือหน่วยงำนของรฐัน ำไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์เพื่อลดกำรใชถ้งุพลำสติกไดอ้ีกทำงหนึ่ง
ดว้ย 
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- นอกเหนือจำกนีย้งัมีกำรน ำแกนกระดำษมำเพื่อใชอ้อกเป็นเฟอรน์ิเจอรห์รอือปุกรณส์ ำนกังำนโดย
รว่มกบัสถำนคุม้ครองคนไรท้ี่พึง่ชำยธญับรุ ี อำทิเช่น ชัน้วำงของ เกำ้อี ้ เป็นตน้ โดยปี 2562 บรษัิท
สำมำรถน ำแกนกระดำษกวำ่ 822 กิโลกรมั มำใชป้ระโยชน ์ และยงัคงด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องในปี 
2563 โดยตัง้เปำ้หมำยกำรน ำวสัดเุหลอืใชม้ำปรบัปรุงและออกแบบใหเ้กิดประโยชนเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
ตอ่ปี 

2. กำรควบคมุควำมสวำ่งของปำ้ยโฆษณำเพื่อประหยดัพลงังำนและไมก่ระทบตอ่ชมุชน 

บริษัทยงัคงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแสดงภำพโฆษณำรวมทัง้ เพิ่มอำยุกำรใช้
งำน และเป็นกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยของบริษัทจำกกำรประหยดัพลงังำน โดยไดม้ีกำรตรวจวดัค่ำแสงอย่ำง
ต่อเนื่องโดยทีม Quality Control และทีม Maintenance และรำยงำนใหท้ีมที่ควบคุมดูแลรบัทรำบเพื่อ
ปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้กำรวดัคำ่แสงจะปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมแตล่ะฤดกูำล หรอื
ตำมช่วงเวลำกำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำ โดยที่ควำมสว่ำงของจอภำพจะตอ้งไม่เป็นกำรรบกวนต่อผูส้ญัจรไป
มำบนทอ้งถนน หรอืแมแ้ตผู่พ้กัอำศยับรเิวณที่มีกำรติดตัง้สือ่โฆษณำ แต่สื่อโฆษณำดิจิทลัของบริษัทฯ ยงัคง
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ประสทิธิภำพกำรใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำอีกดว้ย โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยไม่มีเรื่องรอ้งเรียนจำกควำม
สวำ่งของแสงที่กระทบตอ่ควำมเป็นอยูข่องชมุชน 

4. กำรลดกำรใช้พลังงำนและอุปกรณภ์ำยในส ำนักงำน 
บริษัทสนบัสนุนกำรลดกำรใชพ้ลงังำนและอปุกรณภ์ำยในส ำนกังำนดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ และไดด้  ำเนินงำนดำ้นควำม
รบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมอยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุปี เช่น ลดกำรใชท้รพัยำกรสิน้เปลือง ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยกำรลดกำรใชก้ระดำษดว้ยวิธีกำรใชก้ระดำษสองหนำ้ กำรลดกำรใชห้มึกพิมพด์ว้ยกำรลดกำรพิมพส์ ี
กำรลดกำรใชพ้ลงังำนดว้ยกำรปิดหลอดไฟที่ไมจ่ ำเป็นและในเวลำพกักลำงวนั เป็นตน้ 

-  ลดกำรใชข้วดน ำ้พลำสติกที่ใชแ้ลว้ทิง้ครัง้เดียว เป็นขวดน ำ้ดื่มแบบแกว้  

-  ลดกำรใชห้ลอดพลำสติกในกำรบรกิำรกำแฟ เครือ่งดื่ม โดยกำรใชห้ลอดกระดำษแทน  

-  บรษัิทแจกถงุผำ้ใหก้บัพนกังำนเขำ้ใหมท่กุคน เพื่อใชใ้สข่องตำ่งๆ แทนถงุพลำสติก 

5. กำรบริหำรจัดกำรนวตักรรม 

บรษัิทฯ มุง่เนน้กำรพฒันำนวตักรรมเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนและพฒันำรูปแบบกำรใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำของบรษัิท
ดว้ยกำรก ำหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อแสวงหำโอกำสใหม่ๆ ใหก้ำ้วทนักำร
เปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีและกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำรของผูบ้รโิภค ซึง่สง่ผลต่อกำรจดัสรรงบประมำณกำรใช้
สือ่โฆษณำของเจำ้ของแบรนดส์นิคำ้และเพื่อตอบสนองตอ่แนวโนม้ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคและนกัลงทนุ รวมถึงกำร
ตอ่ยอดเพื่อปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีประสทิธิภำพสงูสด 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ เนน้ย ำ้และใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำนวตักรรมกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึน้ดว้ยกำร
จดัตัง้คณะกรรมกำรนวตักรรม และกำรจดักิจกรรมและกำรอบรมพฒันำ เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังำน คิดคน้ พฒันำ สิ่ง
ใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำน ลดตน้ทนุ เพิ่มคณุคำ่องคก์ร เพิ่มกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนทัง้ดำ้นเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปดว้ยกนั ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดส้นบัสนนุเงินทนุและจดัประกวดนวตักรรมองคก์รขึน้เป็นปีแรกซึ่งทีมผู้
ชนะ ไดน้ ำเสนอนวตักรรมเพื่อกำรลดขัน้ตอนกำรท ำงำน หรอืกำรท ำรำยงำนผำ่น Mobile Application นอกเหนือจำกนี ้
ยงัมีกำรเสนอนวตักรรมกำรผำ่นแอพพลเิคชั่น เพื่อใหบ้รกิำรลกูคำ้ และตูแ้ผนท่ี ปำ้ยประชำสมัพนัธ ์เพื่อแจง้เบำะแสคน
หำยและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนเพื่อยกระดบัคณุภำพชีวิตใหค้วำมปลอดภยัมำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีใ้นปี 2562 ยงัมีควำมรว่มมือของ 2 กลุ่มผูน้  ำสื่อฯนอกที่อยู่อำศยัระหว่ำงแพลนบี และบมจ.วีจีไอ ในกำร
สรำ้งนวตักรรมกำรน ำเสนอสื่อฯที่มีควำมครอบคลมุ และสรำ้งปรำกฏกำรณท์ี่ท  ำใหผู้ค้นสำมำรถสรำ้งกำรรบัรูแ้ละ
จดจ ำในสือ่โฆษณำที่พบเห็นพรอ้มกนัทั่วกรุงเทพมหำนคร ตลอด 1 ชั่วโมง ภำยใต ้project : Bangkok Takeover 
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Project Bangkok Jam : สือ่โฆษณำดิจิทลัที่ไมเ่พียงแตน่ ำเสนอสือ่โฆษณำ แตย่งัมีคอนเทน้ทท์ี่เป็น Public benefit ที่
ช่วยใหส้ำมำรถเพิ่มประสทิธิภำพในกำรตดัสนิใจกำรเดินทำงไดด้ียิ่งขึน้ กวำ่ 50 แหง่ทั่วประเทศ และกว่ำ 11 เขต พืน้ที่
ส  ำคญัของกรุงเทพมหำนคร 
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6. กำรบริหำรควำมสัมพันธก์ับลกูค้ำ ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงแนวโน้มด้ำนกำรตลำดและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เพื่อรักษำไว้ซึ่ง
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคำ้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหล้กูคำ้มีสว่นรว่มในกำรพฒันำระดบักำร
ใหบ้รกิำรดว้ยกำรสอบถำมควำมคิดเห็นและประเมินผลควำมพึงพอใจของลกูคำ้ ซึ่งในปี 2562 ไดต้ัง้เป้ำหมำยระดบั
ควำมพึงพอใจของลกูคำ้ที่รอ้ยละ 4.50 โดยระดบัควำมพึงพอเฉลี่ยของลกูคำ้อยู่ที่รอ้ยละ 4.40 ซึ่งสงูกว่ำปี 2561 ที ่    
รอ้ยละ 4.38 ทัง้นี ้ บริษัทยงัคงวำงแผนและปรบักำรใหบ้ริกำรเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยใหอ้ยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 4.50 ในปี 
2563 เพื่อปรบัปรุงคณุภำพในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้และควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนขำยอยำ่งตอ่เนื่อง และจำกผล
กำรประเมินควำมพงึพอใจบรษัิทไดม้ีกำรน ำมำวิเครำะหแ์ยกออกเป็นกลุม่ ตำมหลกัเกณฑด์ว้ยกำรพิจำรณำจำก 

- ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบังำนขำย 
- ควำมรูร้อบตวัเรือ่งสือ่โฆษณำและผลติภณัฑข์องบรษัิท 
- บคุลกิภำพ กำรสือ่สำรกบัลกูคำ้ 
- ทกัษะกำรแกไ้ขปัญหำ 

 เพื่อใหบ้รษัิทสำมำรถจดัหำหลกัสตูรกำรอบรมและขอ้แนะน ำที่จะช่วยพฒันำทกัษะของพนกังำนใหม้ีประสิทธิภำพเพิ่ม
สงูขึน้และรองรบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่มีแนวโนม้เปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัของบรษัิทในอตุสำหกรรมตำมมำดว้ย 

7. กำรจัดกำรของเสีย 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและลดปริมำณของเสีย จึงมีนโยบำยลดปริมำณของเสียและ
กำรบรหิำรจดักำรของเสยี อำทิเช่น กำรคดัแยกขยะ ซึง่บรษัิทไดม้ีกำรรณรงคค์ดัแยกขยะอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเป็นกำรช่วย
ลดปริมำณขยะลง สำมำรถน ำขยะเปียกไปท ำเป็นเชือ้เพลิงหรือก๊ำซชีวภำพได ้ช่วยลดปริมำณขยะลง สำมรถน ำขยะ
เปียกไปท ำเป็นเชือ้เพลิงหรือก๊ำซชีวภำพได ้เพิ่มควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและควำมร่มรื่น ลดมลภำวะที่เป็นพิษ 
หลกีเลีย่งอนัตรำยจำกขยะอนัตรำย 

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไดว้ำงเป้ำหมำยกำรคดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะพิษ โดยมีเป้ำหมำยที่จะติดตัง้ชุดถงัขยะใหค้รอบรอ้ยละ 100 ที่ส  ำนกังำนของบริษัททกุแห่ง รวมถึงติดตัง้ 
Voice Sensor เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกำรแยกขยะก่อนทิง้ลงถงัใหถ้กูประเภท  
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8. ควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 

บริษัทส่งเสริมกำรใชก้ระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นกำรพฒันำคุณภำพชีวิต ช่วยสรำ้งเศรษฐกิจและควำม
เขม้แข็งใหก้ับชุมชนและสงัคมไทย  ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือของบริษัท คู่คำ้ของบริษัท  ดงัเช่น กำรพฒันำระบบ
รำยงำนสภำพจรำจรอจัฉรยิะบนทำงพิเศษซึง่ใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูข้บัขี่ยำนยนตอ์ย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 
บรษัิทไดพ้ฒันำระบบกำรรำยงำนสภำพจรำจรอจัฉรยิะบนทำงพิเศษโดยไดเ้พิ่มกำรประมำณกำรระยะเวลำที่ผูข้บัขี่จะ
ใชใ้นกำรเดินทำงไปยงัจุดหมำยต่ำงๆ และนอกจำกนัน้ยงัไดป้รบัปรุงกำรแสดงผลสภำพจรำจรในเสน้ทำงต่ำงๆ ใหม้ี
ควำมเสมือนจริงมำกยิ่งขึน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพ และเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรวำงแผนกำร
เดินทำงของผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดม้ำกยิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืส ำคญัในช่วยเพิ่มประสทิธิภำพและสรำ้งประโยชนส์งูสดุ
ใหก้บัสือ่โฆษณำในบรเิวณดงักลำ่วของบรษัิท   
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นอกจำกนี ้ส  ำหรบัสือ่โฆษณำบนระบบรถไฟฟำ้ใตด้ิน บรษัิทไดจ้ดัพืน้ท่ีโฆษณำประชำสมัพนัธเ์พื่อใหข้อ้มลู ข่ำวสำร ที่
เป็นประโยชนแ์ก่ผูโ้ดยสำรที่เดินทำงดว้ยรถไฟฟ้ำใตด้ิน ซึ่งถือเป็นกำรรว่มพฒันำคณุภำพชีวิตของคนเมืองที่เดินทำง
ดว้ยรถไฟฟำ้ใตด้ินเป็นประจ ำ 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีส่วนรว่มในกำรเขำ้รว่มพฒันำชุมชนและสงัคมดว้ยกำรเป็นสว่นหนึ่งเพื่อสื่อสำรประชำสมัพนัธ์

โครงกำรที่เป็นประโยชนต์่อสงัคมผ่ำนทำงสื่อโฆษณำของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยกำรยืดมั่นในแนวคิด  “กำรเป็นมำกกว่ำสื่อ
โฆษณำ –More Than Advertising”) ไดแ้ก่  

- โครงกำรรณรงคโ์ทรไมข่บั กลบัปลอดภยั โครงกำรงว่งไมก่ลบั ขบัปลอดภยั  
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- รว่มมือกบัส ำนกังำนโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (United Nations Development Programme :UNDP) 
เพื่อแสดงเจตณำรมย์กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
สหประชำชำติ หรือ Sustainable Development Goals –SDGs) ผ่ำนสื่อโฆษณำของบริษัท เช่น กำรใชส้ื่อ
โฆษณำของบรษัิทเพื่อรณรงคก์ำรยตุิควำมรุนแรงตอ่สตรสีำกล รณรงคล์ดกำรใชผ้ลติภณัฑจ์ำกพลำสติก เป็นตน้ 

  
 

   
 

- รว่มรณรงคแ์ละผลกัดนัโครงกำรดรำกอ้นฟลำย 360 ผ่ำนสื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
เพื่อขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสูค่วำมเสมอภำคทำงเพศ ผลกัดนัใหผู้ห้ญิงทกุคนสำมำรถดึงจุดเด่นและศกัยภำพ
ของตนเองออกมำ เพื่อตอ้งกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตของทุกคนในสงัคมใหด้ีขึน้ กับแนวคิดเพื่อกำรรณรงค์
ขบัเคลือ่นสงัคมไทยและสงัคมเอเชียไปสูค่วำมเสมอภำคเทำ่เทียมในเพศชำยและเพศหญิง  
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- ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์บริษัทไดร้่วมประชำสมัพนัธ์มูลนิธิผ่ำน

เครอืขำ่ยสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัของบรษัิทโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อช่วยใหมู้ลนิธิเป็นที่รูจ้ักและไดร้บักำรสนับสนุนทัง้ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินเพื่อใช้กิจกำรของมูลนิธิและ
รูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินผ่ำนอำสำสมัครที่เขำ้ร่วมในกิจกรรมต่ำงๆของมูลนิธิ  ทัง้นีมู้ลนิธิมีภำรกิจหลกัเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กไทยที่สญูเสียพ่อแม่ และขำดญำติมิตร โดยมีตน้แบบกำรด ำเนินงำนมำจำกองคก์รเอส โอ เอส 
สำกล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งมีวัตถุประสงคห์ลกัเพื่อเลีย้งดูพรอ้มเสริมสรำ้ง
ประสบกำรณใ์นวยัเด็กของเหลำ่เด็กดอ้ยโอกำสใหเ้ติบโตขึน้อย่ำงสมบรูณใ์นทิศทำงที่เหมำะสม รวมถึงไดร้บั
กำรศึกษำสงูสุดตำมควำมสำมำรถและสำมำรถประกอบอำชีพ พึ่งพำตนเองได ้และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่ำงมี
ควำมสขุ 
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- ร่วมประชำสมัพนัธ์ใหค้นไทยเลิกบริโภคเมนูจำกปลำฉลำม ในโครงกำรรณรงค ์ “ฉลองไม่ฉลำม” ผ่ำนสื่อ
โฆษณำของบรษัิท ดว้ยกำรกระตุน้จิตส ำนกึใหส้งัคมไทยและสงัคมโลกหนัมำปลกูฝ่ังค่ำนิยมใหก้บัเยำวชนคน
รุน่ใหมแ่ละสรำ้งคำ่นิยมใหมใ่หป้ระเทศไทยไมม่ีเมนจูำกปลำฉลำมไมว่ำ่จะเป็นงำนแต่ง งำนรวมญำติ และงำน
เลีย้งธุรกิจ เป็นตน้  และโครงกำร “ไม่เอำงำ ไม่ฆ่ำช้ำง” เพื่อรณรงคใ์หส้งัคมกคนหยดุซือ้ หยดุใชแ้ละหยดุรบั
ผลติภณัฑง์ำชำ้ง  
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

คณะกรรมกำรบรษัิท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรระบบควบคมุภำยในท่ีดี ทัง้ดำ้นกำรเงิน และกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อสนบัสนนุใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจดัใหม้ีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุ ดว้ยกำรก ำหนดล ำดบั
ขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิ และควำมรบัผิดชอบของผูบ้รหิำรและพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั กำรก ำหนดระเบียบกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจัดใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่สอบทำนใหบ้ริษัท มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผลสอดคลอ้งกบัแนวทำง
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้          
3 ทำ่นเขำ้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมกำรบรษัิทไดป้ระเมินระบบควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท ในดำ้นตำ่งๆ 5 ดำ้น ตำมแนวทำงของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภำพแวดลอ้มในกำรควบคุม (Control 
Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ  
ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมตำมสภำพแวดลอ้มกำรควบคมุที่เป็นอยู่  โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำม
ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยให ้สำมำรถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร
น ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้และบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำง
เพียงพอ ส ำหรบักำรควบคมุภำยในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นวำ่บรษัิทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท ในดำ้นตำ่งๆ 5 ดำ้น ตำมแนวทำงของ COSO สำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้
1.  สภำพแวดลอ้มในกำรควบคมุ (Control Environment) 

 กำรมีโครงสรำ้งองคก์รและสภำพแวดลอ้มที่ดีเป็นรำกฐำนที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล  
ดงันัน้ บริษัท จึงไดส้รำ้งสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุภำยในที่ดีซึ่งเอือ้ใหร้ะบบกำรควบคมุภำยในด ำเนินไปไดต้ำมที่บริษัท
มุ่งหวงั และเป็นกำรสรำ้งบรรยำกำศกำรควบคมุเพื่อสง่เสริมใหท้กุคนในบริษัท ตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบกำรควบคุม
ภำยในในประเด็นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น  

- บรษัิท ไดม้ีกำรจดัตัง้โครงสรำ้งองคก์รที่มีควำมเหมำะสมที่ช่วยใหม้ีควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำร โดยไม่
มีกำรพึ่งพำผูบ้ริหำรหรือพนักงำนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปแบบที่
สำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได ้

- บรษัิทมีกำรก ำหนดเปำ้หมำยของธุรกิจที่ชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและมีกำรติดตำมผลโดย
คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุไตรมำส      

- กำรก ำหนดเป้ำหมำยจะมีกรอบนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และใหฝ่้ำยปฏิบตัิกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยดว้ย โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งท ำให้มั่นใจว่ำ
เปำ้หมำยที่ก ำหนดมีควำมเป็นไปได ้และสมเหตสุมผล 

- บรษัิท ไดม้ีกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมไวใ้นเอกสำรเผยแพรข่องบริษัท เพื่อประกำศใหส้ำธำรณชน
และตวัพนกังำนของบรษัิท ไดร้บัรูแ้ละตระหนกัถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
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- บรษัิท ไดม้ีกำรจดัคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนในขัน้ตอนกำรจดัซือ้/จดัจำ้งไวอ้ย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร อีกทัง้ยงัมี
กำรก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำธุรกรรมทำงดำ้นกำรเงิน/กำรท ำสญัญำ และกำรจดัซือ้จดัจำ้งไว้
อยำ่งชดัเจน 

- บรษัิท ไดม้ีควำมมุง่มั่นในกำรท่ีจะเป็นบรษัิทธรรมมำภิบำลโดยกำรประกำศเจตจ ำนงไวใ้นเอกสำรเผยแพร่
ของบรษัิท ไวอ้ยำ่งชดัเจน ซึง่ในท่ีนีร้วมถึงกำรสรำ้งควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม
ดว้ย เป็นเหตผุลหลกัที่ท  ำใหค้วำมสมัพนัธ์ของบริษัท กบัคู่คำ้มีควำมแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชนต์่อกนัใน
ระยะยำว   กำรเซ็นสญัญำกำรใหบ้รกิำรกบัคูค่ำ้และมีบรกิำรขำ่วสำรควำมรูเ้พื่อประโยชนก์บัคูค่ำ้ รวมถึงได้
เสนอเง่ือนไขกำรใหบ้รกิำรท่ีเป็นธรรม  อีกทัง้บรษัิท มีกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้มำตรฐำนไวอ้ยำ่งชดัเจน 

2. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บรษัิท ไดต้ระหนกัถึงควำมเสีย่งที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่

เกิดขึน้ทำงบริษัท ไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้มำโดยมีตวัแทนของแผนกต่ำงๆ เป็น
คณะท ำงำน ซึง่คณะท ำงำนดงักลำ่วมีหนำ้ที่ในกำรกำรระบคุวำมเสีย่ง (Risk Identification) ของบรษัิท 

- คณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ที่ประกอบดว้ยตวัแทนของแผนกต่ำงๆ  เป็นผูร้วบรวม
ประเด็นควำมเสี่ยงของทุกๆภำคส่วน เพื่อน ำมำวิเครำะหแ์ละหำแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่ง
สำมำรถเชื่อไดว้ำ่คณะท ำงำนที่มีหลำยภำคสว่นจะมีมมุมองที่ครอบคลมุและสำมำรถบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงที่เกิดขึน้ในทุกๆ ดำ้นได ้ทัง้นีท้ำงคณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ไดม้ีกำรก ำหนด
สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุเอำไวอ้ยำ่งชดัเจนอีกดว้ย 

- คณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรเผยแพรแ่ละสื่อสำรควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหท้ั่วถึงทัง้องคก์รและเนื่องจำกคณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภำคส่วนจึงเช่ือได้ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรควำมรูค้วำมเข้ำใจที่มี
ประสทิธิภำพ 

- บริษัทมีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งตอ้งจัดใหม้ีกำรประชุม
อยำ่งนอ้ยไตรมำสละครัง้หรอืเมื่อเกิดเหตกุำรณท์ี่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

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

ก ำหนดไวใ้นรูปแบบของตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบถุึงขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ และเง่ือนไข
ต่ำงๆ ในกำรอนุมตัิวงเงินของผูบ้ริหำรทุกๆ ระดับเอำไวอ้ย่ำงชัดเจน และตำรำงอ ำนำจอนุมัตินีจ้ะถูกน ำไปพิจำรณำในกำร
ประชมุบอรด์ของบรษัิท เพื่อใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ในกำรเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง รำยละเอียดตำ่งๆ   

 

ในสว่นของกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ บริษัท ไดก้ ำหนดหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบเอำไวอ้ย่ำงชดัเจนโดย (1) 
หนำ้ที่อนมุตัิไดก้ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (2) หนำ้ที่บนัทกึรำยกำรบญัชีก ำหนดใหฝ่้ำยบญัชี/กำรเงินเป็นผูร้บัผิดชอบ และ
ขอ้มลูสำรสนเทศก ำหนดใหฝ่้ำย IT เป็นผูร้บัผิดชอบ และ (3) กำรดูแลจดัเก็บทรพัยส์ินเป็นหนำ้ที่ของฝ่ำยต่ำงๆ ที่เป็นผูข้อซือ้
ทรพัยส์นิโดยมีฝ่ำยบญัชีเป็นผูค้วบคมุทะเบียนทรพัยส์นิ 

 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีมำตรกำรที่จะติดตำมใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งเพื่อลด
ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจและรกัษำช่ือเสยีงของบรษัิท โดยก ำหนดใหน้กักฎหมำยของบรษัิท เป็นผูพ้ิจำรณำเง่ือนไขในกำร
ท ำสญัญำผกูพนัและกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท โดยใหม้ีกำรรำยงำนควำมเสีย่งในดำ้นกำรท ำธุรกิจใหผู้บ้รหิำรทรำบทกุครัง้ 
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4. สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication) 

บรษัิท ใหค้วำมส ำคญัตอ่ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำร โดยจดัใหม้ีระบบขอ้มลูและช่องทำงกำรสือ่สำรทัง้ภำยใน
และภำยนอกองคก์รอยำ่งมีประสทิธิภำพ คือ ครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลำ เพยีงพอตอ่กำรตดัสนิใจ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
ผูม้ีสว่นไดเ้สยี เช่น ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ ไดร้บัทรำบขอ้มลูส ำคญัอยำ่งถกูตอ้งภำยในเวลำทีเ่หมำะสม โดยบรษัิท ไดด้  ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- กำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและขอ้มลูส ำคญัตำ่ง ๆ ส ำหรบัใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั 

- ไดบ้นัทกึควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในประเด็นท่ีเห็นวำ่ส ำคญัและ/หรอืจ ำเป็นไวใ้นรำยงำนกำร
ประชมุอยำ่งละเอยีดชดัเจนตำมสมควร                

5. กำรติดตำมผล (Monitoring) 
บรษัิท ไดม้ีกำรติดตำมกำรปฎิบตัิตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้โดยฝ่ำยบริหำรไดม้ีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิ

ตำมเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นรำยเดือน และจะวิเครำะหส์ำเหตุที่ท  ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงไปจำกเป้ำหมำย เพื่อ
วำงแผนและด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป นอกจำกนี ้บริษัท ยงัจัดใหม้ีกำรตรวจสอบภำยใน ในแต่ละกิจกรรม ทัง้กำรควบคุมดำ้น
กำรเงิน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำน และดำ้นกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด จำกผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอก 
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

11.2 ควำมเห็นแตกต่ำง/กำรตั้งขอ้สังเกต โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในดำ้นตำ่ง ๆ 5 ดำ้น ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มในกำรควบคมุ กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคมุ 
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร และกำรติดตำมผล  สรุปควำมเห็นไดว้ำ่ บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบั
กำรด ำเนินธุรกิจ ไมม่ีขอ้บกพรอ่งกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั  
 นอกจำกนี ้ผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องของกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม ไม่มี
ขอ้สงัเกตที่เป็นสำระส ำคญัในเรื่องของควำมบกพร่องกำรควบคุมภำยใน สำมำรถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย
จำกกำรท่ีผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูตอ้งเช่ือถือได ้สอดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

11.3 ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
บริษัทไดว้่ำจำ้ง บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัด (“พีแอนดแ์อล”) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อท ำกำร

ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท โดยพีแอนดแ์อลไดท้ ำกำรตรวจสอบกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ระบบวงจรรำยได ้
ระบบวงจรรำยจ่ำย และกำรควบคมุระบบสำรสนเทศ โดยกำรสอบทำนดงักลำ่วอำ้งอิงกบักรอบ COSO ซึ่งไดข้อ้สรุปจำกกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในโดยรวม วำ่มีกำรควบคมุดำ้นกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี เหมำะสม โดยผลกำรตรวจสอบและประเด็น
ที่ส  ำคญัที่ตรวจพบ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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1. วงจรรำยได้ 

บริษัท มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทั้งในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน โครงสรำ้ง
หนว่ยงำนและกำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทำงกำรขำยและบญัชีรำยได ้กำรก ำหนดรำคำ
ขำย (Rate Card) และอตัรำกำรใหส้ว่นลด รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยในกำรขำยและกำรจดัท ำแผนกำรตลำด กำรประเมินควำม
พงึพอใจลกูคำ้ โดยบรษัิทไดม้ีด  ำเนินกำรจดัท ำไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน ผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอย่ำง
เหมำะสม 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำประมำณกำรรำยได ้ประจ ำปี 2562 ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรที่ชดัเจน ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบ
ประมำณกำรรำยได้ กับรำยได้ที่เกิดขึน้จริงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดให้มีกำรประชุมทุกๆ เดือน เพื่อรำยงำนผล
ประกอบกำร และหำแนวทำงในกำรควบคมุรำยไดใ้หเ้ป็นไปตำมประมำณกำรรำยไดท้ี่ก ำหนดไว ้

ส ำหรบัขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบียนลกูคำ้และกำรพิจำรณำวงเงินสนิเช่ือ โดยมีกำรตรวจสอบทะเบียนประวตัิลกูค้ำ ใน
ระบบ Navision กับเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบียนประวตัิลกูคำ้ และมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรสื่อโฆษณำของสื่อแต่ละ
ประเภท รวมถึงกำรก ำหนดกำรอนมุตัิรำคำส่วนลดค่ำโฆษณำไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและผ่ำนกำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอย่ำง
ถกูตอ้ง  

ในสว่นของกำรตัง้ลกูหนี ้บรษัิทมีกำรตรวจสอบทะเบียนคมุตำรำงสื่อกบักำรออกเอกสำรใบแจง้หนี ้กำรบนัทึกตัง้
ลกูหนีเ้ป็นไปตำมทะเบียนคมุตำรำงสื่อครบถว้น รวมทัง้ มีกำรลงนำม และจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรตัง้หนีอ้ย่ำงถกูตอ้งตำม
อ ำนำจด ำเนินกำรทกุรำยกำร ส ำหรบักำรรบัช ำระหนี ้ตรวจสอบรำยงำนกำรรบัช ำระหนีใ้นระบบ Navision กบั พบกำรบนัทึก
บญัชีในระบบ (Navision) กับเอกสำรกำรรบัช ำระหนีม้ีควำมถูกตอ้งตรงกัน นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรติดตำมหนีเ้ป็นไปตำม
ระเบียบ/ขัน้ตอนกำรติดตำมหนีอ้ย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนีค้งคำ้งเกิน 1 ปี ตำม
ระเบียบกำรปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนด 

ส ำหรบักำรรำยงำนภำษีขำยเป็นไปตำมเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด และพบเอกสำร “ใบก ำกับภำษี (ภำษี
ขำย)” ครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีขำย และมีกำรยื่นแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.30) อย่ำงถูกตอ้ง ทนักำลตำมระยะเวลำที่
กรมสรรพำกรก ำหนด ในสว่นของรำยงำนภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และหนงัสอืรบัรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย บริษัทมีกำรจดัเก็บเอกสำร
หนงัสอืรบัรองกำรกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยครบถว้นตำมรำยงำนภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย 

นอกเหนือจำกนี ้บรษัิทมีกำรแบง่แยกหนำ้ที่ผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำใบเสนอรำคำ, กำรขึน้ทะเบียนลกูคำ้, กำรตัง้
หนีแ้ละกำรรบัเงินอย่ำงเหมำะสม มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลในระบบ Navision ของฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน ไวเ้ป็น       
ลำยลกัษณอ์กัษร และผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอยำ่งถกูตอ้ง 

2. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอรรั์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทมีกำรก ำหนดคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่นไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร มีกำรหำ้มกำรคอรร์ปัชั่นใน
รูปแบบโดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนบุคคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัท มีกำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรคอรร์ปัชั่นที่
ชัดเจน และแนวทำงปฏิบัติในกิจกรรมกำรที่อำจท ำให้น ำไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงบทบำทหน้ำที่กรรมกำร และ
คณะท ำงำนในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นอย่ำงชดัเจน รวมถึงมีกำรสื่อสำรใหบ้คุคลภำยในและ
ภำยนอกองคไ์ดร้บัทรำบ และมีกำรตรวจสอบกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชั่นจำกกิจกรรมด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งมีกำร
แบง่แยกหนำ้ที่อยำ่งชดัเจนส ำหรบัผูท้ี่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรและมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิไวอ้ยำ่งชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัคูม่ือมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 
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ในสว่นของกำรตรวจสอบควบคมุรูปแบบกำรคอรร์ปัชั่น กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรใหเ้งินสนบัสนนุเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจัดกิจกรรมตำมที่ระบใุนเอกสำร กำรใหแ้ละกำรรบัของขวญั บริษัทมีกำรจัดท ำเอกสำรและด ำเนินกำร
ปฏิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นทกุรำยกำร   

ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำหนดแผนกำรตรวจสอบเรื่องกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้น
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) หลงัจำกที่บริษัทไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ (CAC) โดยหนว่ยงำนตำ่งๆ ของบรษัิท มีกำรจดัท ำขัน้ตอนกำรท ำงำนท่ีสอดคลอ้งกบัระบบกำรควบคมุภำยใน
และปอ้งกนักำรปฏิบตัิที่ไมส่อดคลอ้งกบัแนวทำงที่บรษัิทก ำหนดไว ้ไดแ้ก่ ระบบงำนจดัซือ้จดัจำ้ง ระบบงำนขำย ระบบงำนบญัชี
กำรเงิน ระบบงำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร และสื่อสำรคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่นไปยงับริษัทย่อยและบริษัทรว่ม รวมถึงกำร
ปฐมนิเทศพนกังำนใหมเ่รือ่งมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 

3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บรษัิทมีกำรจดัท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงไวเ้ป็นลำยลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรประกำศใชแ้ละผ่ำนกำร  
ลงนำมอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอยำ่งถกูตอ้ง และมีกำรจดัท ำโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน
และผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งและระบมุำตรกำร
อย่ำงชดัเจนและถกูตอ้ง เป็นไปตำมคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงที่ไดก้ ำหนดไวท้กุรำยกำร ทัง้นี ้จำกกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบ
กิจกรรมกำรควบคมุพบวำ่มีควำมถกูตอ้งครบถว้น 

นอกจำกนี ้บรษัิทมีกำรก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน และ
ผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอย่ำงถกูตอ้ง และมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไวเ้ ป็นลำยลกัษณอ์กัษร
อยำ่งชดัเจน โดยก ำหนดใหพ้นกังำนต ำแหนง่ผูจ้ดักำรฝ่ำยเป็นคณะท ำงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

บรษัิทมีกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสีย่งครอบคลมุถงึปัจจยัเสีย่งที่ไดเ้ปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี เช่น ควำมเสีย่งจำก
กำรไม่สำมำรถต่อสญัญำสมัปทำนหรือสญัญำเช่ำพืน้ที่หรือสญัญำกับพนัธมิตร กำรก ำหนดกำรตอบสนองควำมเสี่ยง เป็นไป
ตำมคูม่ือกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่ไดก้ ำหนดไวท้กุรำยกำร และจำกกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรตอบสนองควำมเสีย่งพบวำ่
มีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น 

4. กำรบริหำรสินทรัพยถ์ำวร 

บริษัท มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทั้งในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน โครงสรำ้ง
หนว่ยงำนและกำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ อ ำนำจอนมุตัิ/อ ำนำจด ำเนินกำรและตวัอย่ำงลำยมือช่ือ ไดม้ีกำรจดัท ำไวเ้ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรอยำ่งชดัเจน ผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอยำ่งเหมำะสม 

กำรจัดซือ้สินทรพัยถ์ำวร บริษัทมีกำรอนมุตัิสั่งซือ้ กำรเปรียบเทียบรำคำ กำรบนัทึกรำยกำรซือ้ทรพัยส์ินเป็นไป
อย่ำงถูกตอ้งตำมอ ำนำจด ำเนินกำรและมีกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงครบถว้น และมีกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำทรพัยส์ินถำวรที่
ถกูตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด 

กำรตรวจนับทรพัยส์ินถำวร บริษัทมีรำยกำรทรพัยส์ินครบถว้น และมีกำรติดรหสัทรพัยส์ินตำมทะเบียนอย่ำง
เหมำะสมทุกรำยกำร มีกำรจัดท ำแบบฟอรม์กำรขอน ำทรพัยส์ินออกนอกบริษัท ผ่ำนกำรลงนำมอนุมตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอย่ำง
เหมำะสม ในสว่นของกำรโอนยำ้ยทรพัยส์นิระหวำ่งแผนกมีกำรแจง้ขอ้มลูกำรโอนยำ้ยผูถื้อครองคนเดิม และผูร้บัผิดชอบคนใหม่
ผำ่น E-mail พรอ้มทัง้มีกำรบนัทกึประวตัิผูด้แูลทรพัยส์นิใน “บตัรทรพัยส์นิ” พรอ้มทัง้ลงนำมก ำกบัไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำง
ชดัเจน  
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กำรควบคมุทรพัยส์นิถำวร ประเภทรถยนตข์องบริษัท ไดม้ีกำรจดัท ำประกนัภยัรถยนต ์และต่อ พ.ร.บ. ช ำระภำษี 
อย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนทุกรำยกำร นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรจัดท ำตำรำงสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบ Navision ไวเ้ป็น            
ลำยลกัษณอ์กัษรอยำ่งชดัเจน 

11.4 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับกำรปฏบิัติงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ พีแอนดแ์อล ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท  ส  ำหรบัปี 2562 โดย  
พีแอนดแ์อลไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวสกุลัยำ  มโนเลศิ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ด  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้  ำรง
ต ำแหนง่หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในตอ้งผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562 

เรยีน  ทำ่นผูถื้อหุน้ บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติก ำหนดองคป์ระกอบ คุณสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกฎบตัรไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในรอบปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุิและมีประสบกำรณด์ำ้นบญัชี กำรเงิน กฎหมำย และกำรบรหิำร ดงันี ้

1.  พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงมลฤดี สขุพนัธรชัต ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลำบญัชีปี 2562 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดป้ระชมุรวม 10 ครัง้ กรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนไดเ้ขำ้รว่มประชุมครบทกุครัง้ โดยไดม้ีกำรหำรือรว่มกบัฝ่ำยจดักำร 
ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง และไดส้รุปรำยงำนผลกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบริษัททรำบ สรุป
สำระส ำคญัของภำรกิจในรอบปีไดด้งันี ้

รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบกำรเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผูส้อบบัญชี ฝ่ำยจัดกำรและผูต้รวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำในประเด็นส ำคัญพรอ้มให้
ค ำแนะน ำ รวมทัง้ขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนเ์พื่อใหม้ั่นใจวำ่กระบวนกำรควบคมุภำยใน ในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบรษัิทมีควำม
ถกูตอ้งเช่ือถือได ้อีกทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำต่อผูใ้ชง้บกำรเงิน สอดคลอ้งกบักฎหมำยและ
ประกำศต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง กฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมรว่มกับ
ผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีผูบ้รหิำรหรอืฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย เพื่อซกัถำมประเด็นตำ่งๆ จำกผลกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี
ปรำกฏวำ่ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้มลูหรอืขอ้สงัเกตเป็นพิเศษจำกกำรตรวจสอบแตป่ระกำรใด 

รำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงกนั  หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยยึดหลกัควำมระมดัระวงั ควำมสมเหตสุมผล และค ำนึงถึงประโยชนข์องผูม้ีส่วน
ไดเ้สยีของบรษัิท รวมทัง้กำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย  โดย
พิจำรณำจำกรำยงำนของผูต้รวจสอบภำยในและของผูส้อบบญัชี เพื่อประเมินควำมมีประสทิธิภำพและควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคมุภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัท กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรที่สอดคลอ้งกบันโยบำย และอ ำนำจ
อนมุตัิที่ก ำหนดไว ้
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำเป็นไปตำมพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์  
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทและรบัทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑต์่ำงๆ  ที่มี
ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

กำรก ำกับดูแลกจิกำร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้รษัิทมีกำรบรหิำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อใหก้ำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม สรำ้งควำมเช่ือมั่นและเช่ือถือไดใ้หแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ คดัเลอืก และแตง่ตัง้บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกดั เป็นที่ปรกึษำ
ภำยนอก เพื่อใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทประจ ำปี 2563  ซึ่งบริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกดั ได้
มอบหมำยใหน้ำงสำวสกุลัยำ  มโนเลศิ  เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตรวจสอบภำยในของบรษัิท โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดพ้ิจำรณำควำมเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภำยใน ขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พิจำรณำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรแกไ้ขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบประเด็นที่มีนยัส ำคญั ใหค้  ำแนะน ำในกำรพฒันำ
ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบใหม้ีประสทิธิภำพ  

กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน  โดยพิจำรณำถึงควำมรู  ้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์ และคณุภำพงำนของผูส้อบบญัชี สถำนะของผูส้อบบญัชี ขอ้จ ำกดัที่มีสำระส ำคญั หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้งใหม้ั่นใจวำ่ผูส้อบบญัชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงในกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งแทจ้รงิ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชี บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั พรอ้มทัง้พิจำรณำคำ่ตอบแทนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรบัปี 2563 โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอขอนมุตัิต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2563 ตำมขัน้ตอนต่อไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผูส้อบบญัชี บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั เป็นผูม้ีควำม
เขำ้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพดว้ยควำมเป็นอิสระเป็นกลำง และสง่มอบงำนตรงตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 คณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้สนอใหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิท โดยมีรำยช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

 1.  นำยเติมพงศ ์โอปนพนัธ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรอื 

 2. นำงสำววิสสตุำ จรยิธนำกร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรอื 

 3. นำงสำวมณี รตันบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขที่ 5313 
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โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ
อยำ่งเพียงพอ เพื่อประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนของบรษัิทมีกำรพฒันำดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง มีระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง มีกำรจดั
วำงระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินของ
บรษัิทมีควำมถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญั เช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ มีกำร
เปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ และบรษัิทมีกำรปฏิบตัิงำนสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

  

  

(พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี) 
                      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  

 

  

สว่นที่ 2 หนำ้ 132 

 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
 

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปี 2561 และปี 2562 

 
บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ ์

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2561 ปี 2562 

1 นำย ปรินทร ์ โลจนะโกสินทร ์
ลกัษณะธุรกิจ 
ธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน และใหเ้ช่ำ อำคำร
ส ำนกังำน  
 
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท 
เป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 
 

บริษัท เช่ำอำคำรจำกนำยปรินทร ์โลจนะโกสินทร ์เพื่อใช้เป็น 
ส  ำนักงำนสำขำ และโกดังส  ำนักงำนของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำ 
เป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือเปรยีบเทียบกบัคำ่เชำ่ในบรเิวณใกลเ้คียง 
โดยเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก  รำยกำรดังกล่ำ วจึง มีควำ มจ ำ เ ป็นและ
สมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ที่ตั้งส  ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูคำ้ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเชำ่อำคำรโดยทั่วไป ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ ์

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2561 ปี 2562 

2 บริษัท พรีเม่ียม แมนเนจเมนท ์จ ำกัด  
(“พรีเม่ียม”) 
ลกัษณะธุรกิจ 
ประกอบกิจกำรใหเ้ช่ำพืน้ที่โฆษณำ เป็นนำยหน้ำ ในกำร
จดัหำ เชำ่พืน้ที่โฆษณำ เชำ่รถโดยสำร  
 
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท 
มีกรรมกำรรว่มกนั คือ  นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์กรรมกำร
ของบรษัิท ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรในพรเีม่ียม 
 

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

 
 
 
 
 

19.35 
 
 

 
 
 
 
 

18.39 
 
 

บรษัิท เชำ่พืน้ที่ภำยนอกและภำยในรถโดยสำรปรบัอำกำศจำกพรี
เม่ียม เพื่อใชโ้ฆษณำ โดยอัตรำค่ำเช่ำเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับ
บุคคลภำยนอกและเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นอัตรำที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รำยกำรดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำดงักล่ำวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอกและ
เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นอตัรำที่เป็นปกติธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
 

3 บริษัท แพลน บี โฮลดิง้ จ ำกัด 
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ  นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร ์
กรรมกำรบริหำรของบริษัท ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบจก.
แพลน บี โฮลดิง้ 
 

เชำ่อำคำร 
บริษัท เช่ำอำคำรส ำนักงำน เลขที่ 1213/539 และ 
1213/540 ซอยลำดพรำ้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ เพื่อใชเ้ป็น
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส  ำนักงำนของบริษัท 
ตำมล ำดบั โดยมีระยะเวลำกำรเชำ่ครำวละ 3 ปี 
- คำ่เชำ่อำคำร 
- เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ 
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บริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกบจก.แพลน  บี  โฮลดิ ้ง  เพื่อใช้เ ป็น 
ส  ำนักงำนของบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำเป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่ำเช่ำในบริเวณใกลเ้คียง โดยเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก  รำยกำร
ดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดงักลำ่วเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็น
ที่ตัง้ส  ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรบั กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูคำ้ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเช่ำอำคำรโดยทั่วไปดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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12.1 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั  
รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิท ที่เกิดขึน้มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำร โดยกำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำมี

ควำมสมเหตสุมผล เนื่องจำกเป็นรำยกำรกำรคำ้ที่มีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไปที่บริษัท คิดกบับคุคลภำยนอก และกำรค ำ้ประกนั
เงินกู้ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยสถำบนักำรเงินที่ให้กูย้ืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำร          
ค ำ้ประกนัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

12.2  มำตรกำรหรือขัน้ตอนในกำรอนุมัติให้เข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกรณีที่มีรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบรษัิท หรอืบริษัทย่อยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำม
เหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้ เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติใน
อตุสำหกรรม และมีกำรเปรยีบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอกหรอืรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บรษัิท จะจดัใหผู้เ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นผูใ้หค้วำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้
ตำมแตก่รณี โดยกรรมกำรผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรำยกำรดงักลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนั
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

12.3  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต  

  คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต โดยบริษัท จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชี  เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกนัซึง่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนำคต บริษัท ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม 
สมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิในหลกัเกณฑ ์และแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิดงักลำ่ว 

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บรษัิท จะจดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำม
เหมำะสมของรำยกำรดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ 
บรษัิท จะจดัใหม้ีบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินรำคำทรพัยส์ินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบคุคลที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญพิเศษ จะถกู
น ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี เพื่อใหม้ีควำมมั่นใจวำ่กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักลำ่ว
จะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชนร์ะหว่ำงบริษัท หรือผูถื้อหุน้ของบริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทไดค้  ำนึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย 
 



  บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน)                              แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)  
 

  

สว่นที่ 2 หนำ้ 135 

 
 

ทัง้นี ้ส  ำหรบัรำยกำรค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินโดยกรรมกำร จะไมเ่กิดขึน้ในอนำคต เนื่องจำกบรษัิท จะขอปลด
กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วจำกสถำบนักำรเงินภำยหลงัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในขณะที่รำยกำรเช่ำพืน้ที่โฆษณำ ซึ่ง
จดัเป็นรำยกำรกำรคำ้ทั่วไป จะยงัคงมีรำยกำรระหวำ่งกนัเกิดขึน้ตอ่ไปในอนำคต เช่นเดียวกบักำรเช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำน ซึ่งอตัรำค่ำ
เช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำจะอ้ำงอิงและเป็นไปตำมรำคำตลำด และสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย และ
สมเหตสุมผล เป็นธรรมตอ่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 



 
 
 

 

 
บริษัท แพลน บ ีมีเดยี จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ส่วนที ่3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

ประจ ำปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญำตเลข
ทะเบียน 

บริษัทผู้สอบบัญช ี

 ปี 2560 นำยกฤษดำ เลศิวนำ 4958 บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2561 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์ 4501 บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2562 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์ 4501 บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 
13.2 สรุปรำยงำนสอบบัญช ี

รำยงำนของผูส้อบบญัชีขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

งบกำรเงนิ สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมส ำหรบั
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) โดยถูกตอ้ง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบกำรเงินรวมส ำหรบั
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกตอ้ง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 

งบกำรเงินรวมส ำหรบั
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกตอ้ง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
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13.3 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษัท ประจ ำปี 2560-2562 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2560 2561 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวียน 

    
  

   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 441.6 10.5 440.5 7.7 2,360.1  29.6  

   เงินลงทนุชั่วครำว 138.7 3.3 - - 12.4 0.2 

  ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 907.7 21.6 1,332.5 23.2 1,559.8 19.5 

   คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ตดัจ่ำยภำยใน 1 ปี 573.5 13.7 633.7 11.1 429.6 5.4 

   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 52.9 1.3 79 1.4 63.5 0.8 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,115.7 50.4 2,489.7 43.4 4,521.5 56.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
   เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีตดิภำระค ำ้
ประกนั 

- - - - 79.0 1.0 

   เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 36.2 0.9 370.2 6.5 117.6 1.5 

   เงินลงทนุระยะยำวอื่น - - - - - - 

   สว่นปรบัปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ ์ 1,566.2 37.3 2,237.7 39.0 2,424.9 30.4 

   สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 256.1 6.1 262.4 4.6 562.1 7.0 

   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัช ี 11.1 0.3 10.5 0.2 11.8 0.1 

   คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ตดัจ่ำยมำกกว่ำ 1 ปี 107.5 2.6 96.4 1.7 96.5 1.2 

   เงินมดัจ ำคำ่เชำ่ 83.7 2 73.1 1.3 - - 

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 23.8 0.6 60.2 1.0 159.2 2.0 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,084.6 49.6 3,244.3 56.6 3,457.9 43.3 
รวมสินทรัพย ์ 4,200.3 100.0 5,734.0 100.0 7,979.4 100.0 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2560 2561 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 
    

  

หนีสิ้น       

หนีส้ินหมนุเวียน       
   เงินเบิกเกินบญัชีและกูยื้มระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงิน 

- - - - - - 

   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 411 9.8 974 17.0 739.3  9.3 
   สว่นของเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนั 
กำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

10.9 0.3 2.0 0.0 19.9 0.2 

   หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

1.1 0.0 2.0 0.0 3.4 0.0 

   ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 14.8 0.4 54.4 0.9 45.9 0.6 
   รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 24.7 0.6 203.4 3.5 74.0 0.9 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 78.6 1.9 27.7 0.5 23.9 0.3 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 541.1 12.9 1,368.8 23.1 1,017.5 12.8 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน       
   เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   
       -  สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระc    
ภำยในหนึ่งปี 

10.8 0.3 6.3 0.1 5.4 0.1 

   หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน  
        - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

3.2 0.1 5.7 0.1 2.3 0.0 

   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนกังำน 

6.5 0.2 8.4 0.1 9.4 0.1 

   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.4 0.0 - - 8.2 0.1 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.9 0.5 76.1 1.3 72.0 0.9 
รวมหนี้สิน 562.0 13.4 1,444.9 24.4 1,089.5 13.7 
ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทุนเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน        
   ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ 353.0 9.6 353.0 6.0 388.3 4.9 
   สว่นเกินมลูคำ่หุน้ 2,293.4 54.6 2,293.4 38.7 4,515.7 56.6 
ก ำไรสะสม        
   จดัสรรแลว้ - ส  ำรองตำมกฎหมำย 35.4            0.8 45.9       0.8 45.9           0.6 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  861.1 20.5 1,328.1 22.4 1,379.9 17.5 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,638.3 86.6 4,483.5 75.6 6,890.0 86.3 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 4,200.3 100.0 5,928.4 100.0 7,979.4 100.0 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2560  2561 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้             

   รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,980.0 98.8 4,011.7 99.3 4,861.0 98.8 
   รำยไดอ่ื้น 26.6 0.9 27.6 0.7 58.5 1.2 
รวมรำยได้ 3,006.6 100.0 4,039.3 100.0 4,919.5 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
   ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 1,967.1 65.2 2,643.3 78.6 3,173.1  64.50  

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 217.8 7.2 243.5 7.2 323.4  6.57  

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 261.2 8.7 279.1 8.3 365.0  7.42  
   ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของ 
   สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

- - - - - - 

ค่ำใช้จ่ำย 2,446.1 81.1 3,165.9 78.38 3,861.5 78.49 
  สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 

- - 4.0 0.1 (1.8) (0.04 ) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

570.3  18.9 877.4 21.7 1,055.7  21.46  

   คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงิน 2.1 0.1 (1.4) (0.03) (1.5) (0.03)  
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 568.2 18.8 876.0 21.7 1,054.2  21.43  
   คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 93.2 3.1 (157.9) (3.9) (197.4) (4.01)  
ก ำไรส ำหรับปี 475.0 15.6 718.1 17.8 856.8  17.42  
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยั - สทุธิจำกภำษีเงินได ้

1.8 0.1 - - 1.1  0.02  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 476.1 15.6 735.72 18.2 854.0  17.36  
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำน 0.13  0.18  0.20  
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งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2560 2561 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
   

ก ำไรก่อนภำษี 568.2 876.0 1,054.2 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรบั (จำ่ย) จำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

   

   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหน่ำย 443.8 512.1 623.2 
  โอนกลบั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 4.5 2.0 8.5 
   ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 7.8 - - 
   ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์ - - 0.0 
   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 1.7 1.9 2.4 
   กำรจำ่ยโดยกำรใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 13.6 -  
   สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกบรษัิทรว่ม (9.8) 4.0 1.8 
   ดอกเบีย้รบั (5.1) (2.7) (29.3) 
   คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 2.1 1.4 1.5 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด ำเนินงำน 

1,027.3 1,386.1 1,673.8 

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (150.4) (288.7) (188.9) 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (132.4) (69.0) 242.6 
   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (38.5) (14.6) (8.4) 
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 60.0 120.1 (42.0) 
   รำยไดร้บัลว่งหนำ้ (15.4) 114.8 (136.4) 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5.3 63.9 (2.5) 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.0 (0.4) (0.6) 
เงนิสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 756.0 1,312.3 1,516.6 
   จำ่ยดอกเบีย้ (2.0) (1.7) (1.9) 
   จำ่ยภำษีเงินได ้ (102.6) (135.6) (221.3) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 666.9 1,175.0 1,293.4 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2560 2561 2562 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
   

   เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผกูพนัลดลง(เพ่ิมขึน้)  (18.1) - - 
   เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมขึน้) 0.1 0.3 - 
   เงินสดจำ่ยสทุธิเพ่ือลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม - (3.0) - 
   เงินลงทนุระยะยำวอื่นเพ่ิมขึน้ - - - 
   เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 0.4 1.4 - 
   เงินสดจำ่ยซือ้อปุกรณ ์ (416.4) (696.4) (523.1) 
   เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (8.3) (86.3) (100.6) 
   เงินสดรบัจำกดอกเบีย้ 4.2 2.8 28.6 
  เงินลงทนุชั่วครำวดลง(เพ่ิมขึน้) (138.7) (138.7) (12.4) 
  เงินลงทนุระยะยำวเพิ่มขึน้ 10 - - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (515.2) (996.7) (839.8) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
   เงินสดรบัจำกเงินเบิกเกินบญัชแีละกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั 
   กำรเงิน  

- - - 

   จำ่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรที่ 
   เก่ียวขอ้งกนั 

- - - 

   เงินสดรบัจำกกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงิน 

- - - 

   ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (9.5) (13.4) (14.9) 
   เงินสดจำ่ยช ำระตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (1.6) (1.0) (2.0) 
   เงินรบัคำ่หุน้สำมญัเพ่ิมทนุ 84.5 - 2,258.9 
   เงินรบัคำ่หุน้สำมญัเพ่ิมทนุจำกผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 11.0 13.6 0.6 
   เงินปันผลจำ่ย (122.6) (158.8) (674.5) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (38.1) (178.7) 1,470.0 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 97.9 (1.1) 1,919.7 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วันต้นปี 343.7 441.6 440.5 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 441.6 440.5 2,360.1 
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13.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  2560 2561 2562 

ก ำไรขัน้ตน้1 (รอ้ยละ) 34.6 35.1 35.5 
EBITDA  (รอ้ยละ) 33.7 34.5 34.1 
EBIT (รอ้ยละ) 19.0 22.3 21.5 
ก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 15.3 15.9 15.1 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้2  (รอ้ยละ) 13.5 16.1 13.1 

 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  2560 2561 2562 

สภำพคลอ่ง (เทำ่) 3.9 1.8 4.4 
สภำพคลอ่งหมนุเรว็3  (เทำ่) 2.5 1.3 3.9 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 102 102 109 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 69 63 99 

 
อตัรำสว่นแสดงประสิทธิ ภำพในกำรด ำเนินงำน 2560 2561 2562 

ผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์4 (รอ้ยละ) 11.7 12.9 10.7 
กำรหมนุของสินทรพัย ์ (เทำ่) 0.8 0.8 0.7 

 
อตัรำสว่นวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 2560 2561 2562 

หนีส้ินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 0.15 0.32 0.16 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 ค ำนวณจำกรำยไดร้วม 
2 ค ำนวณโดยวธีิปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยใหเ้ป็นรำยปี โดยใชข้อ้มูลไตรมำสนั้น 
3 (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด + ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนๆ  
4 ค ำนวณโดยวธีิปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยใหเ้ป็นรำยปี  
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

 
 14.1 บทสรุปผลประกอบกำรประจ ำปี 2562 

 รำยไดร้วมของบรษัิทเทำ่กบั 4,919.5 ลำ้นบำท เติบโต +21.8% จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 EBITDA เทำ่กบั  1,678.9 ลำ้นบำท เติบโต 20.8% จำกชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 

 ก ำไรสทุธิ เทำ่กบั 743.2 ลำ้นบำท เติบโต 16.8% จำกปีก่อนหนำ้  

หน่วย: ล้ำนบำท FY 2560 
 

FY 2561 
 

FY 2562 
 

เปล่ียนแปลง 
(2561/2562)   

รำยไดร้วม 3,006.6 4,039.3 4,919.5 21.8% 
EBITDA 1,014.1 1,394.0 1,678.9 20.8% 
ก ำไรสทุธิ 460.5 636.4 743.2 16.8% 

 
14.2  พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทในปี 2562 

บรษัิทฯ ยงัคงเดินหนำ้ในกำรพฒันำคอนเทนตใ์หค้รอบคลมุในทกุดำ้น  และยงัคงมองหำพนัธมิตรทำงธุรกิจที่จะคอย
สรำ้งเครือข่ำยใหส้ื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัเติบโตและต่อยอดสู่แพลตฟอรม์ในอนำคต รวมทัง้ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรที่
หลำกหลำยของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรสือ่ในอนำคต รวมถึงกำรขยำยธุรกิจตลำดแบบมี
สว่นรว่ม หรอื Engagement marketing โดยมีรำยละเอียดของพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

กมุภำพนัธ ์2562 เปิดใหบ้ริกำร Bangkok Jam สื่อโฆษณำดิจิทลัพรอ้มระบบรำยงำนสภำพจรำจรกว่ำ 50 จุดทั่ว
ถนนสำยส ำคัญในกรุงเทพมหำนคร ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คนเมืองไม่เป็นเพียงแค่สื่อ
โฆษณำดิจิทลัเท่ำนัน้ แต่ยงัมีระบบรำยงำนสภำพกำรจรำจร Intelligence traffic sign, ระบบ 
Accident report และ กลอ้ง CCTV รำยงำนสภำพจรำจร ช่วยแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรของคนใน
กรุงเทพฯ  เป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพของสือ่โฆษณำดว้ยกำรน ำจดุเดน่ทัง้สองมำผสมผสำนกนั  

มีนำคม 2562 เปิดตวัสื่อโฆษณำดิจิทลั Paragon motion block ซึ่งใหบ้ริกำร ณ บริเวณลำนน ำ้พุซึ่งเป็นจุด
เช่ือมตอ่ระหวำ่งสถำนีสยำม ของรถไฟฟำ้บีทีเอส และหำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอน  เพื่อขยำย
ควำมครอบคลมุของสือ่โฆษณำดิจิทลัในพืน้ท่ีแลนดม์ำรค์ที่ส  ำคญัของกรุงเทพฯ  

มีนำคม 2562 เขำ้ลงทุนในบริษัท BL FALCON PTE.LTD. เพื่อขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำดิจิทลัในประเทศ
สงิคโปร ์ซึง่เป็นตลำดตำ่งประเทศล ำดบัท่ี 5 ของบรษัิทฯ 

เมษำยน 2562 ควำมรว่มมือระหว่ำงบริษัทฯ และ บมจ.วีจีไอ (“VGI”)  ซึ่งเป็น 2 ผูน้  ำตลำดสื่อโฆษณำนอกที่อยู่
อำศยั เพื่อพฒันำธุรกิจรว่มกนัทัง้ในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั และควำมรว่มมือกนัในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑแ์ละบริกำรใหม่เพื่อน ำเสนอโซลูชั่นกำรตลำดที่ครบวงจรโดยใช้ Offline-to-
Online (O2O) Solutions จำก VGI ร่วมกับคอนเทน้ตท์ำงดำ้นกำรตลำดแบบมีส่วนร่วมของ      
แพลนบี 
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พฤษภำคม 2562 เขำ้ลงทุนในบมจ.สแพลช มีเดีย (“สแพลช”) เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัประเภท
ภำพนิ่ง Static media  เพื่อเพิ่มควำมครอบคลมุของสื่อโฆษณำ ดว้ยจ ำนวนป้ำยบิลบอรด์ขนำด
ใหญ่ 79 ปำ้ย ( 35 แหง่ในกรุงเทพ และ 44 แหง่ในตำ่งจงัหวดั) 

มิถนุำยน 2562 กำรขยำยธุรกิจมิวสิคมำรเ์ก็ตติง้ดว้ยกำรเปิดตวัวง CGM 48 ซึ่งเป็นวงนอ้งสำวของ BNK48 โดย 
CGM48 จะเนน้กิจกรรมหลกัในบริเวณภำคเหนือ และจะช่วยสรำ้งฐำนแฟนคลบัในภมูิภำคให้
สำมำรถเขำ้ถึงและมีควำมผูกพันกับศิลปินใหแ้นบแน่นยิ่งขึน้ และถือเป็นกำรขยำยธุรกิจของ 
BNK48 ใหม้ีควำมหลำกหลำยและเสรมิศกัยภำพในกำรหำรำยไดแ้ละก ำไรท่ีสงูขึน้ 

กรกฎำคม 2562 กำรลงนำมเป็นตวัแทนบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรบักำรแข่งขนัโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่ง
ประกอบดว้ย 1. สทิธิในกำรถ่ำยทอดสด 2. สทิธิในกำรบรหิำรผูส้นบัสนนุ (Sponsorship) 3. สิทธิ
ในกำรบรหิำรคอนเทนต ์ โดยแพลนบีเป้ำหมำยเพื่อสง่เสริมกำรมีสว่นรว่มในกำรสรำ้งโอกำสกำร
รบัชมมหกรรมกีฬำครัง้ส  ำคญัของมวลมนุษยชำติใหเ้ขำ้ถึงพี่นอ้งชำวไทยอย่ำงทั่วถึง ซึ่งจะช่วย
สรำ้งควำมสขุใหก้บัทกุๆคนในกำรรว่มสง่ก ำลงัใจใหน้กักีฬำทีมชำติไทยไปสูเ่หรียญทองโอลิมปิค
ดว้ยกนั 

สงิหำคม 2562 กำรเปิดใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำ “Lido connect” สื่อโฆษณำที่ผสมผสำนระหว่ำงสื่อโฆษณำดิจิทลั 
และสื่อโฆษณำภำพนิ่ง ซึ่งไดพ้ลิกโฉมหนำ้โรงภำพยนตล์ิโด ้ใจกลำงสยำมสแควรใ์หม้ีสีสนั และ
โดดเดน่ดงึดดูสำยตำนกัทอ่งเที่ยวและผูส้ญัจรไปมำในบรเิวณดงักลำ่ว 

กนัยำยน 2562 กำรลงนำมในสญัญำบรหิำรสือ่โฆษณำ กบั บมจ. ซีพีออลล ์(“ซีพีออลล”์)เพื่อขยำยกำรใหบ้ริกำร
สือ่โฆษณำ ณ จดุขำย (Retail Media) ภำยในรำ้น 7-11  โดยมีเปำ้หมำยกำรขยำยพืน้ท่ีใหบ้รกิำร
ครอบคลมุกวำ่ 2,000 สำขำทั่วประเทศไทย ในปี 2564   

ตลุำคม 2562 ขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำประเภทดิจิทัล โดยกำรเปิดใหบ้ริกำรสื่อโฆษณำ Bangkok Jam  
Phase 2 ดว้ยจอภำพดิจิทลัจ ำนวน 40 แห่ง ซึ่งก่อนหนำ้นีไ้ดเ้ปิดใหบ้ริกำร Phase 1 จ ำนวน 50 
แห่ง  โดยจอดิจิทัลมำพรอ้มระบบรำยงำนสภำพจรำจรในท ำเลยุทธศำสตรท์ี่ส  ำคัญของพืน้ที่
กรุงเทพ 

14.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1) รำยไดก้ำรใหบ้รกิำร 

บริษัทมีบริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในปี 2562 เท่ำกบั 4,861.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 21.2% จำกปีก่อน
หนำ้ โดยเป็นผลจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสื่อโฆษณำอย่ำงต่อเนื่องในปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะในสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั 
และสือ่โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ยงัเริม่รบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกคำ่ธรรมเนียมกำรบรหิำรจดักำรสทิธิของ
สมำคมฟตุบอลฯ และบรษัิท ไทยลกีฯ รวมถึงเริม่รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรบักำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิก 
โตเกียว 2020 โดยสรุปรำยละเอียดของรำยไดแ้ยกตำมประเภทสือ่ไดด้งันี ้

4.1.1  รำยไดจ้ำกสื่อโฆษณำดิจิทลั (Digital media) เท่ำกบั 1,884 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 11.5% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลักมำจำกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของสื่อดิจิทัลในกำรขยำยควำม
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ครอบคลมุ โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ไดเ้นน้ขยำยเครือข่ำยไปยงั Landmark location ที่เป็น signature 
screen เช่น Bangkok Jam Phase 1 และ 2  ประกอบกบั Utilization rate ของสื่อโฆษณำดิจิทลั
โดยรวมที่ปรบัตวัสงูขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

4.1.2  รำยไดจ้ำกสือ่โฆษณำในสนำมบิน (Airport media) เท่ำกบั 215 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 10.8% จำกปี
ก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรในสนำมบินซึ่งในปัจจุบันครอบคลุม 31 
สนำมบินทั่วประเทศ และกำรเพิ่มควำมหลำยหลำยของสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลัในสนำมบิน
สวุรรณภมูิและสนำมบินอื่นๆทั่วประเทศ รวมถึง Utilization rate ปรบัตวัสงูขึน้จำกปีก่อนหนำ้  

4.1.3  รำยไดจ้ำกสื่อโฆษณำภำพนิ่งกลำงแจง้ (Outdoor static media) เท่ำกบั 954 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
3.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ จำกอตัรำกำรใชส้ือ่โฆษณำโฆษณำที่ปรบัตวัสงูขึน้เลก็นอ้ย 

4.1.4  รำยไดจ้ำกสื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit media) เท่ำกบั 485 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
0.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ จำกอตัรำกำรใชส้ือ่โฆษณำที่ปรบัตวัสงูขึน้เลก็นอ้ย 

4.1.5  รำยไดจ้ำกสือ่โฆษณำภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้ (Mall media) เทำ่กบั 164 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 24.2% 
จำกปีก่อนหนำ้ เป็นผลจำก Utilization rate ที่ปรบัตวัสงูขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

4.1.6  รำยไดจ้ำกกำรตลำดแบบมีสว่นรว่ม (Engagement marketing) จำกกำรเขำ้ไปลงทนุใน มิวสิค
มำรเ์ก็ตติง้และสปอรต์มำรเ์ก็ตติง้โดยจดัหำรำยไดใ้หก้บัสมำคมฟุตบอลฯ และ บริษัท ไทยลีกฯ 
ส ำหรับปี 2560 ละเริ่มรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำ
โอลมิปิก โตเกียว 2020 โดย บรษัิทไดร้บัคำ่ธรรมเนียมบรหิำรจดักำรเทำ่กบั 952 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
67.6% จำกปีก่อนหนำ้  

 
 

รำยได ้ก ำไรขัน้ตน้ และก ำไรสทุธิปี 2561 และปี 2562 (ลำ้นบำท) 
บริษัทฯ ยงัคงรกัษำอตัรำกำรเติบโตของก ำไรขัน้ตน้และก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำกำรใชส้ื่อโฆษณำ (Utilization Rate) ท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู 
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รำยไดข้องบริษัทแยกตำมประเภทปี 2561 และ ปี 2562 (ลำ้นบำท) 

รำยไดข้องสื่อโฆษณำดิจิทลั และสื่อโฆษณำภำยในหำ้งสรรพสินคำ้ของบริษัทฯ เติบโตในอตัรำท่ีสงูจำกปีก่อนหนำ้ ซึง่เป็นผลจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสื่อ
อยำ่งต่อเน่ืองในปีท่ีผ่ำนมำ  ดำ้นรำยไดก้ำรตลำดแบบมีสว่นรว่ม ท่ีเติบโตสงู จำกกำรเริ่มรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรบักำรแขง่ขนักีฬำ
โอลิมปิก โตเกียว 2020 ในขณะท่ีสื่อโฆษณำประเภทอ่ืนๆ มีรำยไดท่ี้เติบโตขึน้จำกอตัรำกำรใชส้ื่อโฆษณำท่ีสงูขึน้ 

จำกกำรมุ่งขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำในปัจจุบนัพรอ้มทัง้พฒันำสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
ตัง้แตใ่นช่วงปี 2559 สง่ผลใหก้ ำลงักำรผลติสือ่ (Media Capacity) ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็น 5,070 ลำ้นบำท 

 
ก ำลงักำรผลิตสื่อ (Media Capacity) ในช่วงปี 2559 ถึง 2562 (ลำ้นบำท) 

 มลูคำ่ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำร (Media Capacity) ในช่วงปี 2559 ถึง 2562 (ลำ้นบำท) 

บรษัิทมีกำรลงทนุเพื่อพฒันำสือ่ใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสรำ้งรำยไดใ้นอนำคต โดยมีอตัรำกำร
เติบโตของก ำลงักำรผลติสือ่รำยปีเฉลีย่ตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 2562 เทำ่กบั 8.8%   
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2) ตน้ทนุ  
 คำ่ใชจ้่ำยรวมของบรษัิทปี 2562 เทำ่กบั 3,861.5 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 22.0% จำกปีก่อนหนำ้สำเหตหุลกัมำจำก
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยพืน้ที่ใหบ้ริกำรในปีที่ผ่ำนมำ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)  ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 3,173.1 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 20.0% จำกปีก่อนหนำ้ มี
สำเหตหุลกัมำจำกกำรขยำยพืน้ท่ีใหบ้รกิำรและก ำลงักำรผลติสือ่อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหต้น้ทนุผนัแปร
ต่ำงๆ ที่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจ อำทิ ค่ำเช่ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำส่วนแบ่งกำรขำย
นอกจำกนีย้งัเป็นผลมำจำกคำ่ใชจ้่ำยของธุรกิจมิวสคิมำรเ์ก็ตติง้ที่เริม่รบัรูต้น้ทนุเต็มปี 

2.2)  คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบริกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 688.4 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้ 31.7% จำกปีก่อนหนำ้ สำเหตมุำจำกคำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทย่อยที่ควบรวมเขำ้มำ
ใหม่ 5 บริษัทฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของบริษัทฯ หลกั จำกกำรเพิ่มคอนเทน้ตท์ำงธุรกิจ เช่น 
โอลมิปิก และกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยเต็มปีจำก บรษัิท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั  ซึ่งภำยหลงัไดเ้ปลี่ยนช่ือ
เป็น “iAM”  ทัง้นี ้สดัสว่นของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยฯ ต่อรำยไดร้วมในปี 2562 คิดเป็น 14.1%  เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ยจำก 12.9% 

3) ก ำไร 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 743.2 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 16.8% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ซึ่งมีสำเหตุ

มำจำกกำรพฒันำสือ่โฆษณำใหม่ๆ เพิ่มเติม และควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดจ้ำกสือ่โฆษณำที่เพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีอตัรำก ำไร
สทุธิของบริษัทเท่ำกับ 15.1 % ลดลงจำกปีก่อนเล็กนอ้ยที่เท่ำกับ 15.8% ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรกัษำระดบัอตัรำกำรใชส้ื่อ
โฆษณำ (Utilization rate) ที่ยงัอยูใ่นระดบัสงู 

4) ฐำนะทำงกำรเงินของบรษัิท   

วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 7,979.4 ลำ้นบำท เติบโตขึน้จำกสิน้ปีก่อนหนำ้คิดเป็น     
34.6% จำกสนิทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยธุรกิจของบรษัิทฯ 

หนีส้ิน้ของบริษัทฯ เท่ำกบั 1,089.5 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อนหนำ้ 24.6%  เนื่องจำกในปีปีก่อนหนำ้มี
รำยกำรเจำ้หนีท้ี่เกิดขึน้จำกโครงกำรก่อสรำ้งจอ Central World Panoramic  

บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวม  6,890.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนหนำ้ 53.7% ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ และก ำไรสะสมที่เพิ่มขึน้สภำพคลอ่งและกระแสเงินสด 
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5) สภำพคลอ่งและกระแสเงินสด 

 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,360.1 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ 1,919.6 ลำ้น
บำท จำก ณ สิน้ปีก่อนหนำ้  โดยในระหวำ่งงวดมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนสทุธิเทำ่กบั 1,293.4 ลำ้นบำท กระแสเงินสด
ใชไ้ปในกิจกรรมกำรลงทนุสทุธิเท่ำกบั 839.9 ลำ้นบำท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมกำรจดัหำเงินสทุธิเท่ำกบั 1,470.1 
ลำ้นบำท ทัง้นีเ้งินสด ณ สิน้งวดบญัชีของบรษัิทมีเงินจ ำนวนเพียงพอส ำหรบักำรลงทนุขยำยงำนและโครงกำรตำ่งๆ ในอนำคต 

14.4  แนวโน้มและพัฒนำกำรของบริษัทในปี 2563 

คำดว่ำปี 2563 จะเป็นปีที่ทำ้ทำยอีกปีหนึ่ง ดงัจะเห็นจำกกำรคำดกำรณโ์ดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ที่มองว่ำ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยำยตวัต ่ำกว่ำระดบัศักยภำพ และต ่ำกว่ำที่ประมำณกำรไวเ้ดิม คำดว่ำปี 2563 จะมีอัตรำกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกิจที่ 2.8% บริษัทฯ จึงมีทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่รอบคอบ แต่ยังคงลงทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ รองรบั
แนวโนม้ระยะยำวของสื่อหลกั คือสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั ซึ่งยงัมีแนวโนม้เติบโตไดด้ี ทัง้นี ้กำรขยำยธุรกิจ จะมุ่งเนน้กำร
ขยำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มูลอย่ำงเป็นระบบ ร่วมกับกำรใชน้วตักรรม และเพิ่มควำมหลำกหลำยของ     
คอนเทนต ์เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งตรงจดุ 

เพิ่มศักยภำพของสือ่หลกัจำกกำรร่วมมือกับพันธมิตร และกำรใช้นวัตกรรม 

 จำกกำรรว่มมือเป็นพนัธมิตรกบั บมจ.วีจีไอ (“VGI”)  และกำรเขำ้ถือหุน้ บมจ.มำสเตอร ์แอด(“MACO”) และท ำ
สญัญำบริหำรจัดกำรสื่อใหก้ับ MACO ท ำใหบ้ริษัทฯ มีสื่อที่หลำกหลำย ครอบคลมุพืน้ที่กวำ้ง และสรำ้งกำรรบัรูไ้ดด้ียิ่งขึน้ 
สำมำรถรว่มมือกบัพนัธมิตรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอบรกิำรทำงกำรตลำดอยำ่งครบวงจร โดยในปี 2563 นี ้คำดวำ่
จะท ำใหมู้ลค่ำควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร (Media Revenue Capacity) เพิ่มขึน้กว่ำ 70% ในส่วนของสื่อภำพนิ่ง โดย
สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้มำจำกสว่นแบง่กำรบรหิำรจดักำรสือ่ของ MACO โดยจะเริม่รบัรูร้ำยไดต้ัง้แตไ่ตรมำส 1  

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัรว่มมือเป็นพนัธมิตรระยะยำวกบั บมจ. ซีพีออลล ์เพื่อใหบ้ริกำรสื่อสำรแคมเปญโฆษณำดว้ย
จอดิจิตอลในรำ้นคำ้ 7-11 ซึง่มีลกูคำ้เฉลีย่ตอ่วนัเกินกว่ำ 1,000 คนต่อสำขำ มีอตัรำกำรมองเห็นสื่อ (eyeball) เฉลี่ยประมำณ 
13,000 ครัง้ต่อวนั โดยบริษัทฯ จะน ำเสนอบริกำรรูปแบบใหม่ที่เขำ้ถึงลกูคำ้ไดใ้นวงกวำ้ง กระตุน้กำรซือ้สินคำ้ดว้ยสื่อ ณ จุ ด
ขำย ส ำหรบั 1,500 สำขำในปีแรก คำดวำ่จะเริม่ติดตัง้จอ และรบัรูร้ำยไดป้ระมำณไตรมำส 2 ของปี 2563  
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ท ำกำรวจัิยและวิเครำะหข์้อมูลอยำ่งมีระบบ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสือ่สำร 

 บริษัทฯ มีแผนงำนที่จะน ำขอ้มลูจำกที่มีกำรเก็บอย่ำงเป็นระบบเพื่อน ำมำใชป้ระโยชนใ์นกำรวดัผลของสื่อโฆษณำ
นอกบำ้น เช่น ในแง่กลุม่ลกูคำ้ หรือช่วงเวลำ ช่วยใหก้ำรวำงแผนสื่อมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ และน ำขอ้มลูจำกพนัธมิตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรดว้ยสื่อโฆษณำออนไลน ์อีกทัง้ยงัมีแผนที่จะท ำกำรวิจัยตลำดในเชิงลึก เพื่อใหเ้ขำ้ใจควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดด้ียิ่งขึน้ ช่วยใหว้ำงแผนกำรตลำดไดต้อบโจทยอ์ย่ำงตรงประเด็น ทัง้นี ้คำดว่ำกำรท ำวิจยัและวิเครำะห์
ขอ้มูลอย่ำงมีระบบนี ้จะช่วยใหส้ำมำรถวดัผลส ำเร็จของสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ เพิ่มโอกำสกำรเติบโต
ใหก้บัอตุสำหกรรม 

เพิ่มควำมหลำกหลำยของคอนเทนต ์เพื่อกำรสื่อสำรให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย  

 ในส่วนธุรกิจ Engagement Marketing คำดว่ำจะมีกำรเติบโตไดด้ี ดว้ยคอนเทนตท์ี่หลำกหลำยยิ่งขึน้ รองรบักลุ่ม
ลกูคำ้เปำ้หมำยไดม้ำกขึน้ เช่น ดำ้นกีฬำ ในปี 2563 นี ้จะมีคอนเทนตกี์ฬำโอลิมปิคเพิ่มเติมเขำ้มำ ซึ่งมีแผนสรำ้งกำรรบัรูแ้ละ
ประชำสมัพันธ์ตัง้แต่ก่อนแข่งขนั ไปจนถึงช่วงหลงัแข่ง ในส่วน Music marketing มีแผนที่จะเพิ่มควำมหลำกหลำยของ        
คอนเทนตเ์ช่นกนัเพื่อสรำ้งควำมนิยมและควำมผกูพนักบัแบรนด ์ 

นอกเหนือไปจำกวง BNK48 ที่ยงัมีกลุม่แฟนคลบัที่เหนียวแน่น ก็จะขยำยธุรกิจ Idol management ส ำหรบักลุ่ม
ไอดอลชำยในรำยกำร The Brothers รวมถึงเสรมิธุรกิจ Talent management ส ำหรบัศิลปินและ influencer อื่นๆ 

เดินหน้ำลงทุน เพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร รองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม 

 ดว้ยมมุมองที่ยงัมั่นใจในแนวโนม้ระยะยำว บริษัทฯ จึงยงัคงกำรลงทนุตำมแผนงำน โดยมองว่ำธุรกิจสื่อโฆษณำยงั
สำมำรถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค เนน้สรำ้ง Engagement marketing ผ่ำนคอนเทนต ์โดยวำงแผนกำรเติบโตในระดบั 
15-20% เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลกูคำ้ ในปี 2563 คำดวำ่บริษัทฯ จะใชง้บลงทนุประมำณ 2,500 ลำ้นบำท 
โดย 1,500 ลำ้นบำท จะใชส้  ำหรบักำรลงทนุใน MACO สว่นท่ีเหลอืจะใชส้  ำหรบักำรลงทนุติดตัง้จอในรำ้นคำ้ 7-Eleven จ ำนวน 
1,500 สำขำ และส ำหรบักำรขยำยธุรกิจตำมปกติ 
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เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทฯ  

 
ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 

กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายปรนิทร ์โลจนะโกสินทร ์
กรรมการ  
และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

37 - ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด  
Depaul University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย ( IOD) 

25.09% พี่ชายนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร ์

บรษัิทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน
ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  ประธาน 
กรรมการบรหิารและ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
 
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 
บจ. แอลทีแมน 
บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ 
บจ. เอ๊าทด์อร ์มีเดีย อินเวสเมน้ท ์
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมน้ท ์
บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร ์
กรรมการ 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

34 - ปรญิญาตร ีสาขาการเงินและ
เศรษฐศาสตร ์Shanghai 
University 

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย ( IOD) 
 

-ไมมี่- นอ้งชายนายปรนิทร ์
โลจนะโกสินทร ์

บรษัิทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 

2562 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. สมารท์บสั จ ากดั 
บจ. สมารท์ ออโต ้เทค จ ากดั 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

3. ดร. พินิจสรณ ์ลือชยัขจรพนัธ ์
 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

  
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

38 - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์
University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปรญิญาตร ี 
เศรษฐศาสตร(์เกียรตินิยม)  
University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 181/2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD)    

1.50% -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 

บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน 
ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

 
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 
บจ. แอลทีแมน 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4. นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง 
 กรรมการ 
 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   30 เมษายน 2562 

44 - คณิตศาสตรบณัฑิต University 
of Waterloo ประเทศแคนาดา 

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ 
(Executive) สถาบนับณัฑิต
บรหิารธุรกิจศศินทร ์แหง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ไมมี่ บรษัิทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 - 2561 
บรษัิทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2558 -  2560 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – 2558 
2558 – ปัจจบุนั  
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
กรรมการบรหิาร  
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. วีจีไอ 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย  
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 
บจ. วี-คลิก๊ เทคโนโลย ี
บจ.วีจีไอ เอน่ีมายด ์เทคโนโลยี 
บจ. อารบ์ี เซอรว์ิสเซส 
บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์
บจ. แรบบิท-ไลน ์เพย ์
บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์
บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม 
บจ. แรบบิท อินเตอรเ์น็ต 
บจ. แรบบิท อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์
บจ. เอเอสเค ไดเรค็ กรุป๊ 
บจ. แรบบิทเพย ์ซิสเทม 
บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะ
กิจ 
บจ. บางกอก เพยเ์มนต ์โซลชูนัส ์
บจ. แรบบิท รวีอรด์ส 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

5. นายเอกภกัดิ ์นิราพาธพงศพ์ร 
 กรรมการ 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

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

- Bachelor of Commerce, 
Finance,  
University of Melbourne 

-  หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 134/2560 

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

0.6 % -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
ม.ค.63  

 
กรรมการ  
กรรมการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. มาสเตอร ์แอด  

บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน
2554 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. เอพีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

   
   
   

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

78 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร์
บณัฑิต โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

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

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

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

0.03% -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการบรษัิท 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

 กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
อตุสาหกรรม 

2545 – ปัจจบุนั 
 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน
2553 - ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. นวนคร 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟา้ นวนคร 
บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

5)    หลกัสตูร Corporate 
Governance for Capital 
Market Intermediaries  (CGI)  
รุน่ที่ 4/2559 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

65 - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัโนวา เซาทอี์สเทิรน์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
1) Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที่ 
68/2548 

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

 

-ไมมี่- -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2561 – ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 
 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บมจ. อินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์
 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 
บมจ. ไพโอเนียร ์มอเตอร ์
บมจ. ไอ วี โกลบอล 
 
 
บจ.เพนส ์อินเตอร ์เทรดดิง้ 
บจ.เพนสม์ารเ์ก็ตติง้แอนด ์ดิสทรบิวิชั่น 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย บนุคะ แฟชั่น 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
1 สิงหาคม 2556 

55 - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย  

- อนญุาโตตลุาการ สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ 

- อนญุาโตตลุาการ ส  านกั
อนญุาโตตลุาการ ส  านกังานศาล
ยตุิธรรม 

- นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
1) Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 
34/2548 

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

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

0.02% -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ดา้นบญัชีและการเงิน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ดา้นบญัชีและการเงิน 
อาจารยพ์ิเศษ 
อาจารยพ์ิเศษ 
 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์
 
 
บมจ. นวนคร  
 
บมจ.เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น 
 
 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟา้นวนคร 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4) หลกัสตูร Director Diploma 
Award (Fellow Member)  
รุน่ 11/ 2546 

หลกัสตูรการอบรมอ่ืนๆ ในระหวา่งปี 
2562 
 KPMG Executive Briefing, 

Topic: IFRS 9, 16 in Practice 
for Manufacturing Industry, 
บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ
บญัชี :KPMG 

 KPMG Audit Committee 
Forum, Topic: Intelligent 
Automation for Internal Audit, 
บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ
บญัชี :KPMG 

 KPMG Audit Committee 
Forum, Topic: Robotic 
Process Automation (RPA) – 
Next Generation Workforce, 
บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ
บญัชี :KPMG 

 PwC Forensics Seminar on 
Anti-Money Laundering 
Compliance Risk, Law and 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

Regulations, บรษัิท ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากดั 

 สมัมนา “Cybersecurity and 
Personal Data Protection: Get 
Ready for New Business 
Standards” ทางขา้งหนา้ของ
การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร ์และการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลในประเทศไทย, คณะ
นิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั รว่มกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 โครงการสมัมนาเพ่ือเผยแพร่
ความรูเ้ก่ียวกบัอนญุาโตตลุาการ 
เรือ่ง การอนญุาโตตลุาการในยคุ
พลิกผนั : บทบาทของวิชาชีพ
กฏหมาย (Disruptive 
Arbitration : Role of the Legal 
Profession) และโครงการ
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการส าหรบัผูท้ี่
จะปฏิบตัิหนา้อนญุาโตตลุาการ 
เรือ่ง กระบวนการพิจารณาชัน้
อนญุาโตตลุาการ ครัง้ที่ 2 ,ส านกั
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

อนญุาโตตลุาการ ส  านกังานศาล
ยตุิธรรม 

 โครงการสมัมนาเสรมิความคิด 
ติดปีกวิชาชีพกบัคณะพาณิชยฯ์ 
ธรรมศาสตร ์เรือ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง
กบัเครือ่งมือทางการเงิน (IFRS 
9) 

 

9.  นางสาวพาขวญั วงศพ์ลทวี 
 ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
 

46 - ปรญิญาโท วิทยาศาสตร ์ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP 286/2562) ปี 
2562 

0.03% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ   บมจ. แพลน บี มีเดีย 
   
   

10.นายประสงค ์จรุงเบญจธรรม 
 ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน  
 

49 - ปรญิญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

0.00% -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน     บมจ. แพลน บี มีเดีย 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

11.นายณฐัวฒิุ อูย่ายโสม 49 - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ
ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร 

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

ประธานฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการ  
 
 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บรษัิท เพิรล์แอนดด์ีน มีเดีย เซอรว์ิส 
จ  ากดั 

12.นางสาวองัคณา  เฉลิมชยักิจ 42 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพฒันาทรพัยากร
มนษุยแ์ละองคก์าร สถาบนั
บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- หลกัสตูวฒิุบตัรดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 1) สาขาวิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิวิโรฒ  

- -ไมมี่- บรษัิทจดทะเบียน 
2561  
 
บรษัิทจ ากดั / องคก์รอ่ืน 
2560 
 
2548 - 2559 
 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากร
บคุคล 
 
รองประธานอาวโุสฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล  
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล  

 
บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล  
 
 
บจ.กรุงไทย คอมพิวเตอร ์เซอรว์ิสเซส 
 
ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอร ์
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

12.นายเกษมศานต ์ 
 อิทธิธรรมวินิจ 
เลขานกุารบรษัิท    

39 - ปรญิญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
American University Washington 
College of Law 
- ปรญิญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ทนายความรบัอนญุาตแหง่
ประเทศไทยสภาทนายความ 
- ทนายความผูร้บัรองเอกสารแหง่
ประเทศไทย สภาทนายความ 
- ทนายความผูร้บัรองเอกสาร
มหาชน  

- กระทรวงพาณิชย ์

- ไมมี่ บรษัิทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั  
2552 -  2557 
 

 
ที่ปรกึษากฎหมายประจ าบรษัิท 
ผูอ้  านวยฝ่ายกฎหมาย  
 
  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. สายการบินนกแอร ์
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ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร ์
โลจนะ
โกสินทร ์

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร ์

ดร. พินิจสรณ ์ 
ลือชัย 

ขจรพันธ ์

นำยแล็พ 
ซน เนลสัน 
เหลียง 

นำยเอกภกัดิ ์
นิรำพำธ 
พงศพ์ร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต ์

น.ส. พำขวัญ  
วงศพ์ลทว ี

นำยประสงค ์
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส.อังคณำ  
เฉลิมชัยกจิ 

บรษัิทฯ 
1.  บมจ. แพลน บี มีเดีย   

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

บรษัิทยอ่ย             
2.  บจ. เวอรซิายน ์ D  D          
3.  บจ. แอด คซูีน D  D          
4.  บจ. มาสเตอร ์สแตนดารด์ ดิสเพลย ์ D  D          
5.  บจ. โกลิง้ค ์ออนไลน ์ D  D          
6.  บจ. แพลน บี ซีเอส D  D          
7.  บจ. เอสอารพ์ีบี มีเดีย D  D          
8.  บจ. เดอะ วนัพลสั จ ากดั D  D          
9.  บจ. เมอซี่ พลสั จ ากดั D  D          
10.  บจ. แม็กซว์ิว มีเดีย กรุป๊  D  D          
11. บจ. ทรปิเปิลเพลย ์ D  D          
12. บจ. ทนู่า แอดเวอรไ์ทซิ่ง D  D          
13.  บจ. ไบรท ์สกาย มีเดีย              
14. บจ. แพลน บี มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี D  D          
15. บจ. แพลน บี อีเลฟเวน่  D  D          
16.บจ. ปัญญาทิพย ์แพลน บี มีเดีย ลาว  D            
17. บจ. อินดิเพนเดน้ท ์อารท์ิสท ์เมเนจเมน้ท ์ D  D          
18. บจ. ไซน ์เวิรค์ มีเดีย  D  D          
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บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร ์
โลจนะ
โกสินทร ์

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร ์

ดร. พินิจสรณ ์ 
ลือชัย 

ขจรพันธ ์

นำยแล็พ 
ซน เนลสัน 
เหลียง 

นำยเอกภกัดิ ์
นิรำพำธ 
พงศพ์ร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต ์

น.ส. พำขวัญ  
วงศพ์ลทว ี

นำยประสงค ์
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส.อังคณำ  
เฉลิมชัยกจิ 

19. บจ. ดิจิทลั แฟคตอรี ่ D  D          
20. บจ. แอทมอส สปอรต์ แล็บ D            
21. บจ. แอทมอส แอพพาเรล D            
22. บมจ. สแพลช มีเดีย  D  D          
23. บจ. สตารค์ มลัติมีเดีย  D  D          
24. บรษัิท BL Falcon Pte.Ltd.สิงคโปร ์ D            
บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง             
25. บจ. แพลน บี โฮลดิง้ D            
26. บจ. แพลน บี อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ D            
27. บจ. เอ๊าทด์อร ์มีเดีย อินเวสเมน้ท ์ D            
28. บจ. เอ.บี.เอ็ม.โกลบอล อินเวสเมน้ท ์ D            
29. บจ. แอลทีแมน  D  D          
30. บจ. สมารท์บสั จ ากดั  D           
31.  บจ. สมารท์ ออโต ้เทค จ ากดั  D           
32. บจ. เอพีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล     D        
33. บจ. ผลิตไฟฟา้ นวนคร       D  M     
34. บมจ. นวนคร       D  M     
35. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละ   
      อตุสาหกรรม 

     D       

36. บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี       ID, AC       
37. บมจ. อินเด็กซ ์ลิฟวิ่งมอลล ์             
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บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร ์
โลจนะ
โกสินทร ์

นำยธเนษฐ 
โลจนะ
โกสินทร ์

ดร. พินิจสรณ ์ 
ลือชัย 

ขจรพันธ ์

นำยแล็พ 
ซน เนลสัน 
เหลียง 

นำยเอกภกัดิ ์
นิรำพำธ 
พงศพ์ร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพ็ญนภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต ์

น.ส. พำขวัญ  
วงศพ์ลทว ี

นำยประสงค ์
จรุงเบญจ
ธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส.อังคณำ  
เฉลิมชัยกจิ 

38.บจ.เพนส ์มารเ์ก็ตติ ้แอนด ์ดิสทรบิวิชั่น       D, CEO      
39. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล       ED      
40. บจ. ไทย บนุคะ แฟชั่น       D      
41. บมจ.เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น        ID, AC     
42. บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์        ID, AC     
43. บมจ. วีจีไอ     CEO         
44. บจ. วี-คลิก๊ เทคโนโลย ี    D         
45. บจ. วีจีไอ เอน่ีมายด ์เทคโนโลยี    D         
46. บจ. อารบ์ี เซอรว์ิสเซส    D         
47. บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส ์    D,CEO         
48. บจ. แรบบิท-ไลน ์เพย ์    D         
49. บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซิสเทม    D, ED         
50. บจ. แรบบิท อินเตอรเ์น็ต    D         
51. บจ. แรบบิท อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์    D         
52. บจ. เอเอสเค ไดเรค็ กรุป๊    D         
53. บจ. แรบบิทเพย ์ซิสเทม    D         
54. บจ.เอทีเอส แรบบิทนิติบคุคลเฉพาะกิจ    D         
55. บจ. บางกอก เพยเ์มนต ์โซลชูนัส ์    D         
56. บจ. แรบบิท รวีอรด์ส    D         
หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, ED-กรรมการบรหิาร, CEO-ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, M-ผูบ้รหิาร, P-President Director, CO-Commissioner 
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ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

บริษัท นำยปรินทร ์ นำยพนิิจสรณ ์  

โลจนะโกสินทร ์ ลือชัยขจรพนัธ ์

บริษัท เวอริซายน ์จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แอด คูซีน จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดสิเพลย์ จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ 

บริษัท เดอะ วันพลสั จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท เมอซี่ พลัส จ ากัด  กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด  กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดยี จ ากัด  กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ 

บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทสิท์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
* 

กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ไซน์ เวิร์ค มเีดีย จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แอทมอส สปอรต์ แล็บ จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จ ากดั กรรมการ กรรมการ 

บริษัท สแพลช มีเดยี จ ากัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการ 

บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ากัด กรรมการ กรรมการ 

บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มเีดยี ลาว จ ากัด กรรมการ - 

บริษัท แพลน บี มาเลเซีย เอสดีเอน็ บีเอชดี  กรรมการ กรรมการ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ปัจจบุนับรษัิทวา่จา้ง บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั ในฐานะหนว่ยงานภายนอก (Outsource)  เพื่อเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท โดย มีบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลการ
ปฏิบตัิงานคือ นางสาว สกุลัยา  มโนเลศิ 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธท์ำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นางสาว สกุลัยา  มโนเลิศ 35 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT  (รุน่ที่  19) 

- บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561-ปัจจบุนั 
 2560 

2549 – 2559 
  
  

Assistant Vice President 
Internal Audit Manager 
Internal Audit Supervisor 
 

บจ. พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท 
บจ. พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท  
บจ. พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์นิ 
 

- ไมม่ี  - 
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รำยละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี  - 
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