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ส่วนที่  1 
กำรประกอบธุรกิจ 

 
1.     นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

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

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ 
ยกระดบักำรสือ่สำรของแบรนด์ให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ เพื่อกำรเข้ำถึงผู้บริโภคทัว่ภมูิภำคอำเซยีน 

พนัธกิจ 
น ำเสนอช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำยและมีนวตักรรมเพือ่สร้ำงควำมรู้สกึมีสว่นร่วมและประสบกำรณ์

ที่เหนือกวำ่ ให้กบัผู้ที่ได้พบเห็นสือ่ 

คำ่นิยมองค์กร 

ค่ำนิยมองค์กร เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงควำมเช่ือในอนัที่จะน ำไปสู่กำรกระท ำร่วมกันของคนในองค์กรและ
แสดงถึงควำมเป็นตวัตน (DNA) ขององค์กรที่เป็นหลกัยดึของกำรด ำเนินธุรกิจ 

P assion 

L eadership 
A ccountability 

N onconformity 
B rilliance 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำในธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย (Out of Home Media) ทัง้ใน
ประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย โดยบริษัทตัง้เป้ำหมำยในกำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำให้ครอบคลมุฐำนผู้ชมหรือผู้บริโภค
กลุม่เป้ำหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตทกุรูปแบบของผู้บริโภค โดยเฉพำะแนวโน้มที่ผู้บริโภค
มกัใช้ชีวิตภำยนอกที่อยู่อำศยัมำกขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเน้นกำรใช้นวตักรรมหรือเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรพฒันำรูปแบบกำร
น ำเสนอสือ่โฆษณำให้มีลกัษณะโดดเด่นเฉพำะตวัและปรับเปลีย่นรูปแบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอเพื่อก้ำวให้ทนัผู้บริโภคและเป็น
ที่พึงพอใจของลกูค้ำ รวมถึงกำรมุ่งมัน่น ำเสนอสื่อโฆษณำที่สร้ำงสำธำรณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม 
(Value Added) ของสือ่โฆษณำของบริษัทและสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัคูส่ญัญำของบริษัท 
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นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนเพิ่มพืน้ที่สื่อโฆษณำและขยำยเครือข่ำยทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนในหวัเมืองใหญ่
เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษัทเข้ำสู่กลุ่มประเทศ
อำเซียน ซึ่งบริษัทมีศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลถุึงเป้ำหมำยดงักลำ่ว เช่น มีประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญในฐำนะผู้ ให้บริกำรงำนโฆษณำที่ใช้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) มำอย่ำงยำวนำน 
และประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นอยำ่งสงู มีตรำสนิค้ำ (Branding) ที่แข็งแกร่งเป็นท่ียอมรับในธุรกิจสือ่โฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) และมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรือผู้ ถือหุ้นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทที่แข็งแกร่งทัง้ทำงด้ำน
กำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและฐำนะทำงกำรเงิน  

ไม่เพียงแต่กำรเพิ่มพืน้ที่และขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำแต่บริษัทยงัคงมองหำคอนเท้นท์คณุภำพที่จะสำมำรถเข้ำมำ
เติบเต็มและคอยช่วยสนนับสนนุธุรกิจสื่อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัแก่บริษัทได้เป็นอย่ำงดี กำรพฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่น
ร่วมหรือ (Engagement Marketing) ทัง้จำกคอนเทนท์ด้ำนกีฬำจำกสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย คอนเทนท์ด้ำน
ดนตรีจำกวงเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 และคอนเทนท์ด้ำนอีสปอร์ตจำก Thai E-League Pro และเกมส์ออนไลน์ รวมถึงกำรเพิ่มคอน
เทนท์ประเภทอื่นๆเพื่อให้ครอบคลมุควำมสนใจของผู้บริโภคในทกุๆกลุม่ได้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสำมำรถตอบโจทย์ของนกักำร
ตลำดในกำรสือ่สำรกบัผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้  

1.3 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2548 โดยนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 10.0 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำร และรับจ้ำงผลติสือ่โฆษณำ
นอกที่อยูอ่ำศยั (Out of Home Media) ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำบริษัทได้พฒันำสือ่โฆษณำ และขยำยควำมหลำกหลำยของ
ประเภทสือ่ที่ให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั และด้วยควำมมุง่มัน่เพื่อก้ำวสูก่ำรเป็นหนึง่ในผู้น ำตลำด
สือ่โฆษณำอยำ่งยัง่ยืน ในช่วง 4 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทมีกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัดงันี ้
 

ปี เหตุกำรณ์ 

2560 
• กำรจดัตัง้ บริษัท แพลน บี ออนไลน์ จ ำกดั เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสือ่โฆษณำ โดยให้บริกำรสือ่

โฆษณำประเภทออนไลน์ในเดือนมกรำคม 2560 
• กำรเร่ิมพฒันำธุรกิจในฐำนะตวัแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำ

ฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และ บริษัท ไทยลกี จ ำกดั ในเดือนมกรำคม 2560 
• กำรเปิดให้บริกำรดอนเมืองดิจิตอลเน็ตเวิร์ค (Don Mueang Digital Network) อย่ำงเต็มรูปแบบด้วย

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

• กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่อำศัย โดยได้เปิดให้บริกำรบีเคเค 20
ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค(BKK20 Digital Network) ในเดือนเมษำยน 2560 

• กำรจดัตัง้บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัใน
สปป.ลำว เพื่อน ำรูปแบบธุรกิจ สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่ประสบควำมส ำเร็จจำกประเทศไทยไป 
พฒันำธุรกิจในสปป.ลำวในเดือนมิถนุำยน 2560 

• เปิดให้บริกำรสือ่โฆษณำดิจิตอลและสือ่ภำพน่ิงบนสือ่ Vending machine จ ำนวน 1,100 ตู้ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศไทยในเดือนมิถนุำยน 2560 
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ปี เหตุกำรณ์ 

• กำรลงทนุในบริษัท JKJ Media Services Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรสือ่โฆษณำนอกที่
อยูอ่ำศยัในประเทศฟิลปิปินส์ในเดือนสงิหำคม 2560 

• กำรจัดตัง้บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกัด ขยำยควำมครอบคลุมของสื่อโฆษณำดิจิตอลนอกที่อยู่
อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำในกลุ่มที่มีงบประมำณจ ำกัดในเดือนกันยำยน 
2560 

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

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

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

Supreme จอภำพดิจิตอลพร้อมจุดให้บริกำรชำร์ตไฟส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จ ำนวน 150 จุดทั่ว
สนำมบินสวุรรณภมูิ ในเดือนมกรำคม 2561 

• ขยำยเครือขำ่ยสื่อโฆษณำภำพนิ่งประเภท Street Furniture ด้วยป้ำยโฆษณำภำพน่ิงจ ำนวน 150จดุ
ในเมืองพทัยำ ในเดือนเมษำยน 2561 

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

• เปิดตัวโครงกำร Central world connect  ที่บริเวณหน้ำห้ำงศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเป็นจอ 
Interactive DOOH ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียด้วยงบลงทุนกว่ำ 400 
ล้ำนบำท ในเดือนมิถนุำยน 2561 

• น ำเสนอแพ็คเกจ Geofence  ซึง่เป็นกำรน ำจดุเดน่ของสือ่ออนไลน์มำผสมผสำนกบัสือ่โฆษณำนอกที่
อยู่อำศยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของสื่อโฆษณำให้สำมำรถสื่อสำรกบัผู้บริโภคได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึ ในเดือนกนัยำยน 2561 

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

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

• ลงทนุในบริษัท ไซน์เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั เพื่อขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำภำยในทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูด้ิวย
จอภำพดิจิตอลกวำ่ 38 จอภำพในบริเวณโถงผู้โดยสำรขำเข้ำ ในเดือนธนัวำคม 2561 

• ลงทุนในบริษัทดิจิตอล แฟคตอร่ี จ ำกัด เพื่อเพิ่มศักยภำพของแพลนบีในกำรให้บริกำสิ่อโฆษณำ
ออนไลน์ควบคูไ่ปกบัสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั ในเดือนธนัวำคม 2561 
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2562 
 

• เปิดให้บริกำร Bangkok Jam สื่อโฆษณำดิจิทลัพร้อมระบบรำยงำนสภำพจรำจรกว่ำ 50 จุดทัว่ถนน
สำยส ำคญัในกรุงเทพมหำนคร ยกระดบัคณุภำพชีวิตของผู้คนเมืองไม่เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณำดิจิทลั
เท่ำนัน้ แต่ยังมีระบบรำยงำนสภำพกำรจรำจร Intelligence traffic sign, ระบบ Accident report 
และ กล้อง CCTV รำยงำนสภำพจรำจร ช่วยแก้ไขปัญหำกำรจรำจรของคนในกรุงเทพฯ  เป็นกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพของสือ่โฆษณำด้วยกำรน ำจดุเดน่ทัง้สองมำผสมผสำนกนั  

• เปิดตวัสื่อโฆษณำดิจิทลั Paragon motion block ซึ่งให้บริกำร ณ บริเวณลำนน ำ้พซุึง่เป็นจดุเช่ือมตอ่
ระหว่ำงสถำนีสยำมของรถไฟฟ้ำบีทีเอส และห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน  เพื่อขยำยควำม
ครอบคลมุของสือ่โฆษณำดิจิทลัในพืน้ท่ีแลนด์มำร์คที่ส ำคญัของกรุงเทพฯ 

• คณะกรรมกำรมีมติให้เข้ำลงทุนในบริษัท BL FALCON PTE.LTD. เพื่อขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำ
ดิจิทลัในประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นตลำดตำ่งประเทศล ำดบัท่ี 5 ของบริษัทฯ 

• ควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทฯ และ บมจ.วีจีไอ (“VGI”)  ซึง่เป็น 2 ผู้น ำตลำดสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั 
เพื่อพัฒนำธุรกิจร่วมกันทัง้ในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั และควำมร่วมมือกันในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรใหม่เพื่อน ำเสนอโซลชูัน่กำรตลำดที่ครบวงจรโดยใช้ Offline-to-Online (O2O) 
Solutions จำก VGI ร่วมกบัคอนเท้นต์ทำงด้ำนกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมของแพลนบี 

• เข้ำลงทุนในบมจ.สแพลช มีเดีย (“สแพลช”) เพื่อขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศัยประเภท
ภำพน่ิง Static media  เพื่อเพิ่มควำมครอบคลมุของสือ่โฆษณำ ด้วยจ ำนวนป้ำยบิลบอร์ดขนำดใหญ่ 
79 ป้ำย ( 35 แหง่ในกรุงเทพ และ 44 แหง่ในตำ่งจงัหวดั) 

• กำรขยำยธุรกิจมิวสิคมำร์เก็ตติง้ด้วยกำรเปิดตัววง CGM48 ซึ่งเป็นวงน้องสำวของ BNK48 โดย 
CGM48 จะเน้นกิจกรรมหลักในบริเวณภำคเหนือ และจะช่วยสร้ำงฐำนแฟนคลับในภูมิภำคให้
สำมำรถเข้ำถึงและมีควำมผกูพนักบัศิลปินให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ และถือเป็นกำรขยำยธุรกิจของ BNK48 
ให้มีควำมหลำกหลำยและเสริมศกัยภำพในกำรหำรำยได้และก ำไรท่ีสงูขึน้ 

• กำรลงนำมเป็นตัวแทนบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรับกำรแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. สิทธิในกำรถ่ำยทอดสด 2. สิทธิในกำรบริหำรผู้สนบัสนนุ (Sponsorship) 3. สิทธิใน
กำรบริหำรคอนเทนต์  โดยแพลนบีเป้ำหมำยเพื่อสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมในกำรสร้ำงโอกำสกำรรับชม
มหกรรมกีฬำครัง้ส ำคัญของมวลมนุษยชำติให้เข้ำถึงพี่น้องชำวไทยอย่ำงทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมสขุให้กบัทกุๆคนในกำรร่วมสง่ก ำลงัใจให้นกักีฬำทีมชำติไทยไปสูเ่หรียญทองโอลมิปิคด้วยกนั 

• กำรเป็นตวัแทนบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรับกำรแข่งขนัโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่งประกอบด้วย 
1. สทิธิในกำรถ่ำยทอดสด 2. สทิธิในกำรบริหำรผู้สนบัสนนุ (Sponsorship) 3. สทิธิในกำรบริหำรคอน
เทนต์  โดยแพลนบีเป้ำหมำยเพื่อสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมในกำรสร้ำงโอกำสกำรรับชมมหกรรมกีฬำครัง้
ส ำคญัของมวลมนษุยชำติให้เข้ำถึงพี่น้องชำวไทยอย่ำงทัว่ถึง ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมสขุให้กบัทกุๆคน
ในกำรร่วมสง่ก ำลงัใจให้นกักีฬำทีมชำติไทยไปสูเ่หรียญทองโอลมิปิคด้วยกนั 
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• กำรเปิดให้บริกำรสือ่โฆษณำ “Lido connect” สือ่โฆษณำที่ผสมผสำนระหวำ่งสื่อโฆษณำดิจิทลั และ
สื่อโฆษณำภำพนิ่ง ซึ่งได้พลิกโฉมหน้ำโรงภำพยนต์ลิโด้ ใจกลำงสยำมสแควร์ให้มีสีสนั และโดดเด่น
ดงึดดูสำยตำนกัทอ่งเที่ยวและผู้สญัจรไปมำในบริเวณดงักลำ่ว 

• กำรลงนำมในสญัญำบริหำรสื่อโฆษณำ กบั บมจ. ซีพีออลล์ (“ซีพีออลล์”)เพื่อขยำยกำรให้บริกำรสือ่
โฆษณำ ณ จุดขำย (Retail Media) ภำยในร้ำน 7-11  โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำร
ครอบคลมุกวำ่ 2,000 สำขำทัว่ประเทศไทย ในปี 2564 

• ขยำยเครือขำ่ยสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั โดยกำรเปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำ Bangkok Jam  Phase 2 
ด้วยจอภำพดิจิทลัจ ำนวน 40 แห่ง ซึ่งก่อนหน้ำนีไ้ด้เปิดให้บริกำร Phase 1 จ ำนวน 50 แห่ง  โดยจอ
ดิจิทลัมำพร้อมระบบรำยงำนสภำพจรำจรในท ำเลยทุธศำสตร์ที่ส ำคญัของพืน้ท่ีกรุงเทพ 

2563 • บริษัทร่วมมือกบั MACO โดยเป็นตวัแทนในกำรบริหำรจดักำรสือ่โฆษณำภำยในประเทศของ MACO 
ทัง้หมด เพื่อพฒันำและเสริมศกัยภำพร่วมกนัในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั ซึ่งประกอบไปด้วย
ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่, เครือขำ่ยสตรีทเฟอร์นิเจอร์ และจอดิจิทลั มำกกวำ่ 2,000 แหง่  

• เปิดตวัสือ่โฆษณำดิจิตอล Paragon motion block 2 บริเวณทำงเช่ือมห้ำงสยำมพำรำกอนและสยำม
เซ็นเตอร์  ซึ่ ง เดิมให้บริกำร ณ บริเวณลำนน ำ้พุซึ่ ง เ ป็นจุดเ ช่ือมต่อระหว่ำงสถำนีสยำม  
และห้ำงสรรพสนิค้ำสยำมพำรำกอน  เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสือ่ให้ครอบคลมุในต ำแหนง่ที่ตัง้ที่มีศกัยภำพ  

• ขยำยพืน้ที่สื่อโฆษณำดิจิตอล บริเวณ rooftop @ Parc paragon เพื่อขยำยควำมครอบคลมุของสื่อ
โฆษณำดิจิทลัในพืน้ท่ีแลนด์มำร์คที่ส ำคญัของกรุงเทพฯ 

• เปิดตวัเกมออนไลน์ครัง้แรก “Samkok MOE” เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภำพของอตุสำหกรรม
เกมออนไลน์ในปัจจุบนัที่จะสำมำรถเติบโตในอนำคตได้ โดยหลงักำรเปิดตวัเกม “Samkok MOE” 
ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจำกตลำด ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดได้ในระบบ Android และจะเปิดให้ดำวน์
โหลดในระบบ iOS ในเดือนเมษำยน   

• ขยำยสื่อโฆษณำประเภทดิจิตอล โดยเปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำ Twintube+ เป็นจอดิจิทัลรูปแบบ 
Vertical screen ตัง้อยู่บริเวณถนนสำทร ซึ่งเป็นท ำเลยทุธศำสตร์ที่ส ำคญัของกรุงเทพมหำนครที่จะ
สำมำรถดงึดดูสำยตำของผู้สญัจรไปมำในบริเวณดงักลำ่วได้  

• กำรบริหำรสื่อโฆษณำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ 7-eleven โดยจะสำมำรถติดตัง้แล้วเสร็จ 300 สำขำแรก
ในปลำยเดือนมิถุนำยน โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยสื่อโฆษณำให้ครอบคลุมกว่ำ 1,000 สำขำทั่ว
ประเทศไทยภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2563  

• ขยำยพืน้ท่ีสือ่โฆษณำดิจิตอล โดยเปิดให้บริกำรสือ่โฆษณำ The Prime 9 ด้วยจอ Signature screen 
ขนำดใหญ่ บริเวณถนนเอกมยั-รำมอินทรำ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้ดียิ่งขึน้ 

• เข้ำลงทนุในบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ ำกดั ประกอบธุรกิจ Strategic Marketing Partner ซึ่งกำรลงทนุ
ในครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มศกัยภำพของบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจประเภทสื่อบันเทิง พร้อมเปิดตวั Live 
Concert มลัติแพลตฟอร์มครัง้แรกในเมืองไทย ผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงแพลนบี, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 
เอไทม์ มีเดีย และ กู๊ดธิงแฮ่พเพน่ 
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• พัฒนำปรับปรุงศำลำที่พักผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงอัจฉริยะ เพื่อยกระดับชีวิตของคนในกรุงเทพฯ 
ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร ได้ร่วมมือกับบริษัท แพลนบี มี เดีย จ ำกัด (มหำชน) 
พฒันำและปรับปรุงศำลำที่พกัผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงรูปแบบเดิมให้มีควำมทนัสมยั เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรรอรถโดยสำรประจ ำทำงอยำ่งไมม่ีจดุหมำยที่แนน่อน มีระบบรักษำควำมปลอดภยัด้วยกำรติดตัง้
ระบบกล้อง CCTV ระบบชำร์จแบตโทรศพัท์มือถือ และ Free Wi-Fi ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ประชำชน ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้ำหมำยที่จะพฒันำปรับปรุงศำลำทัง้หมด 691 ศำลำ 

• ตัวแทนบริหำรสิทธิสมำคมกีฬำฟุตบอลฯ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ชนะกำร
ประมลูสิทธิกำรเป็นตวัแทนอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำ ฟุตบอลฯ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ จดัหำผู้สนบัสนนุกำรแขง่ขนักีฬำฟุตบอลทีมชำติ กำรแข่งขนัฟุตบอลลกีอำชีพ 
และกิจกรรมฟุตบอลอื่น ๆ ประจ ำปี 2564-2571 เป็นเวลำทัง้หมด 8 ปี แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อส่งเสริม
และพฒันำกำรกีฬำฟุตบอลของชำติ โดยสมำคมกีฬำฟุตบอลฯ ได้ลงนำมในสญัญำมอบสิทธิกำร
จดักำรด้ำนกำรขำยและสทิธิประโยชน์กบับริษัท เมื่อวนัท่ี 18 สงิหำคม 2563 

• นวัตกรรม “Magnetic” กำรวัดประสิทธิผลของโฆษณำอุตสำหกรรมสื่อหรือผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุสื่อจะต้องสำมำรถวดัผลเป็นตวัเลขเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อดัง้เดิมอย่ำงโทรทศัน์ที่ใช้เรตติง้ หรือ
สื่อใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ KPI ต่ำงๆ เป็นตวัก ำหนด โดยมีวิธีกำรเก็บข้อมลูไปจนถึงคำ่ตวั
เลขที่วดัแตกตำ่งกนัไป ส ำหรับสือ่นอกบ้ำนนัน้ท่ีผำ่นมำยงัไมม่ีมำตรฐำนของกำรนบัจ ำนวนคนเห็นสือ่
ที่ชดัเจนนกั ข้อมลูที่ได้จึงมำจำกกำรนบัจ ำนวนรถยนต์บนถนน ประกอบกบัสมมติฐำนของผู้ให้บริกำร
แตล่ะรำยเทำ่นัน้ 
บริษัทได้พฒันำนวตักรรมแพลตฟอร์ม Magnetic โดยร่วมมือกบั Telco เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำร
พัฒนำ วัดผลส ำเร็จของแคมเปญเพื่อให้สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศัยสำมำรถวัดผลได้ โดยกำรใช้
เทคโนโลยีและฐำนข้อมูลจำกบริษัทโทรคมนำคมซึ่งเป็นกลุม่ตวัอย่ำงประชำกรกว่ำคร่ึงประเทศ มำ
วิเครำะห์ข้อมลูของกลุม่เป้ำหมำยในแต่ละสถำนที่จำกสญัญำณโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นข้อมลูที่ถกู
เก็บเป็นรำยวนั ท ำให้เรำสำมำรถรู้ข้อมลูเชิงลกึได้มำกขึน้ และเข้ำใจกลุม่เป้ำหมำยซึง่อยูใ่นต ำแหนง่ที่
สื่อโฆษณำตัง้อยู่ โดยจะท ำให้ผู้ ที่ใช้บริกำรระบบ Magnetic ทรำบข้อมูล Audience profile เช่น 
ข้อมูลพืน้ฐำน, เพศ, อำยุ, ควำมสนใจ, Reach จ ำนวนผู้ชมที่เห็นสื่อโฆษณำ, Eyeballs จ ำนวนครัง้
ของกำรมองเห็นสื่อโฆษณำ, Frequency ควำมถ่ีในกำรมองเห็น และ Dwell time ระยะเวลำในกำร
อยูบ่ริเวณป้ำยของกลุม่ผู้ชม  
แพลนบียงัคงวำงแผนระยะยำวในกำรพฒันำแพลตฟอร์ม Magnetic โดยน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุง
เอกสำรอธิบำยที่มำ วิธีกำรใช้ เพื่อให้ลกูค้ำเข้ำใจ character ของแตล่ะสือ่มำกขึน้, น ำสง่ข้อมลูวดัผล
ของแตล่ะแพ็คเกจสือ่เป็นรำยเดือน ซึง่ข้อมลูวดัผลนีส้ำมำรถน ำไปใช้กำรวำงแผนสือ่ และกำรรำยงำน
ผลลพัธ์หลงัขจำกกำรใช้สื่อ (สถิติจริงในช่วงที่มีกำรออนแอร์โฆษณำ) , แบรนด์สำมำรถซือ้สื่อผ่ำน
แพลตฟอร์ม Programmatic DOOH เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัตำ่งประเทศ และลดอปุสรรคทำงด้ำน
รำคำส ำหรับลกูค้ำรำยยอ่ย และน ำข้อมลูที่ได้มำปรับปรุงพฒันำแพคเกจสือ่ให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีน้วตักรรม 
Magnetic จะช่วยให้นักกำรตลำดเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึน้ สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์
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พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อพฒันำกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพและและจดัสรรเม็ดเงินในกำรซือ้สื่อได้
อยำ่งคุ้มคำ่เงินลงทนุ สำมำรถวดัผลได้อยำ่งเป็นระบบ 

• บริษัทเข้ำลงทนุใน บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัทร่วมมือกบับริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ำกดัซึง่เป็นผู้ผลติและจดัท ำ VIA BUS Application เพื่อน ำทำงและติดตำมรถโดยสำร
สำธำรณะแบบเรียลไทม์  เพื่อตอ่ยอดและสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจของโครงกำรศำลำที่พกัผู้ โดยสำร
รถประจ ำทำงอจัฉริยะ (Smart Bus Shelter) 

• โครงกำร 7-Eleven บริษัทได้ท ำกำรติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven เพื่อให้บริกำรสือ่
โฆษณำ ณ จดุขำย ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2563 บริษัทสำมำรถติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำได้
มำกกวำ่ 850 ร้ำนค้ำ และมีเป้ำหมำยขยำยสือ่โฆษณำให้ครอบคลมุกวำ่ 1,000 สำขำทัว่ประทศไทย
ภำยในปี 2563 

• บริษัทสำมำรถติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven ได้ครบ 1,000 ร้ำนค้ำ ณ สิน้เดือน
พฤศจิกำยน 2563 และมีแผนขยำยสื่อโฆษณำในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven ให้ครอบคลุมกว่ำ 
1,500 สำขำทัว่ประทศไทยภำยในไตรมำส 1 ปี 2564 

• บริษัทให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำทุกกลุ่มมำโดยตลอดจึงจัดท ำ Official line account เพื่อเพิ่มช่อง
ทำงกำรสื่อสำร กำรขยำยฐำนลกูค้ำ กำรสอบถำมข้อมลู กำรติดตำมข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด 
และกำรเข้ำถึงข้อมลูของสื่อตำ่งๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยขึน้โดยเฉพำะข้อมลูของสื่อโฆษณำนอกที่
อยู่อำศยั นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัมีกำรพฒันำด้ำน Content ที่เก่ียวกับกีฬำ รวมไปถึงเกร็ดควำมรู้
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกีฬำฟุตบอล และกำรท ำกำรตลำดแบบผสมผสำน ซึ่งถือเป็นอีก
ช่องทำงหนึง่ในกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำน Engagement marketing 

• บริษัทร่วมเป็นหนึ่งในช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์กำรรับบริจำคโลหิตให้ทำงสภำกำชำดไทยในกำร
จดัหำและสง่เสริมผู้ ให้โลหิตแห่งสภำกำชำดไทย ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นระยะเวลำ 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลำคม 
2563 เป็นต้นไป หลงัจำกบริษัทได้ประชำสมัพนัธ์เชิญชวนคนไทยไปบริจำคเลือดที่ศนูย์บริกำรโลหิต
แหง่ชำติ สภำกำชำดไทย ผำ่นช่องทำงสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทสง่ผลให้ยอดบริจำคโลหติ
เพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั  

• บริษัทร่วมมือกบับริษัท เรซอัพ เวิร์ค จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทจดักิจกรรมกีฬำและงำนอีเวนท์วิ่งมำรำธอน
ในรูปแบบ Sport tourism theme จดักำรแข่งขนัตำมเส้นทำงที่มีทิวทศัน์สวยงำมในแต่ละจงัหวดั ซึง่
เป็นกำรจดักำรแข่งขนัที่ได้รับมำตรฐำน IAAF โดยใช้สื่อนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทในกำรโปรโมทกำร
จัดกิจกรรมและกำรท่องเที่ยวของแต่ละจังหวดัร่วมกับกำรสนับสนุนด้ำน Sponsor-ship เพื่อเพิ่ม
มลูคำ่และตอ่ยอดธุรกิจ Sport marketing 

• บริษัทยงัคงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแสงสว่ำงโดยเปลี่ยนโคมไฟ LED สอ่งหน้ำจอของ
ป้ำยสื่อโฆษณำ Unipole billboard ทัว่กรุงเทพฯ จ ำนวนกว่ำ 150 ป้ำย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
แสดงภำพโฆษณำให้เกิดควำมชดัเจนและสวยงำมมำกขึน้ 

• บริษัทด ำเนินกำรพฒันำปรับปรุงศำลำที่พกัผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงอจัฉริยะให้มีควำมทนัสมยัเพื่อ
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 บริษัทสำมำรถส่งมอบศำลำ 
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ที่พกัผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงอจัฉริยะให้กับส ำนกักำรจรำจรและขนส่งกรุงเทพมหำนครทัง้สิน้ 115 
ศำลำ ได้ตำมก ำหนด และมีแผนกำรณ์ที่จะสง่มอบศำลำอีกจ ำนวน 90 ศำลำ ในไตรมำส 1/2564 และ
อีกจ ำนวน 145 ศำลำ ภำยในไตรมำส 2/2564 

• บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ด ำรงสถำนะในกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน SET100 ในรอบ
เดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2564 เนื่องจำกเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market 
Capitalization) และสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยสงูสดุ 100 อนัดบัแรก 

• บริษัทได้รับรำงวลั SET Awards ในกลุม่รำงวลั Business Excellence ปี 2563 จำกควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงมีศกัยภำพ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวลัแห่ง
ควำมส ำเร็จจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำร
ด ำเนินงำนดี เด่น (Outstanding Company Performance Awards) ที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำด
โดยรวมของหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต่ 10,000-30,000 ล้ำนบำท ปี 2563, รำงวลัผู้บริหำรสงูสดุ
ดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ปี 2563 และรำงวลัผู้บริหำรสงูสดุรุ่นใหม่ดีเด่น (Out-standing 
Young Rising Star CEO Awards) ปี 2562-2563 
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1.4 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงทำงธุรกิจ ดงันี ้

รำยช่ือของกลุม่บริษัทประกอบด้วย  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 10 

 

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

2) บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ
ทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 570 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อ
โฆษณำโดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ ถือสญัญำเช่ำป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์เลยีบทำงดว่นเอกมยั-รำมอินทรำ 

3) บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด (“แอดคูซีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 10.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิง โดย
แอดคซูีน เป็นผู้ ถือสทิธิสมัปทำนป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์จำกกรุงเทพมหำนคร  

4) บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกัด (“เอสอำร์พีบี”) บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระ
แล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1.25 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทดิจิตอล  

5) บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ำกัด (“แพลนบีซีเอส”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 80.0 ของทนุที่เรียกช ำระ
แล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 10.0 ล้ำนบำท และเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 8.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั 

6) บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (“แม็กซ์วิว”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึง่
ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100.0 ล้ำนบำท 
เป็นผู้ประกอบกิจกำรด้ำนสื่อโฆษณำ ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั และป้ำยนิ่งในเมืองต่ำงๆทัว่
ประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น สรุำษฎร์ธำนี นนทบรีุ ภเูก็ต เมืองพทัยำ เมืองหำดใหญ่ และสมยุ  

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

8) บริษัท 2000 พับลิชชิ่ ง แอนด์ มีเดีย จ ำกัด (“2000 พบัลิชช่ิง”) บริษัทร่วมของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด      
ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 
17.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์ และพฒันำสือ่โฆษณำออนไลน์บนอปุกรณ์สือ่สำรเคลือ่นท่ี 

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

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

11) บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกัด(“ไบรท์สกำย”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด ซึง่
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 25.0 ล้ำนบำท 
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่เพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำ ณ ท่ำอำกำศยำนจ ำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และกรมทำ่อำกำศยำน 
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12) บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั  
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 31 ล้ำนบำท 
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำสื่อโฆษณำในบริเวณสำยพำนล ำเลียงสมัภำระผู้ โดยสำรทัง้ 22 สำยพำนของท่ำอำกำศยำน
สวุรรณภมูิ 

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

14) บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ำกัด (“ดบับลิวพีเอส”) บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั 
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 43.0 ล้ำนบำท 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัภำยในสนำมบิน 

15) บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด  (“ไอแอม”) เดิมช่ือบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั 
บริษัทยอ่ยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 35.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมี
ทุนจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 25.4 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจทำเล้นท์แมนเนจเม้นท์ และคอนเทนท์ครบวงจร 
บริหำรจดักำร พฒันำสมำชิกวงบีเอ็นเค48 วำงเผน ผลติงำนเสดง เผยแพร่ผลงำนเพลง จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ โฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ กำรขยำยธุรกิจ ตอ่ยอดเละเพิ่มช่องทำงให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวงบีเอ็นเค48 

16) บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จ ำกัด บริษัทร่วมภำยใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 4.0 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน 1.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.0 
ของทนุจดทะเบียน ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์เพื่อออกอำกำศทำงโทรทศัน์และออนไลน์ และ
ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสร์ิต 

17) บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จ ำกัด บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั โดย
ถือหุ้นร้อยละ 70 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2.0 ล้ำนบำท เป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจ
จดักำรดแูลบริหำรศิลปิน นกัร้อง นกัแสดง ทกุประเภท 

18) บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จ ำกัด บริษัทยอ่ยภำยใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั โดย
ถือหุ้นร้อยละ 65 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 2.0 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจเป็นผู้
ประสำนงำนกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ 

19) บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี ้เมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ 
จ ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 59 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้ำนบำท เป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 10.0 ล้ำนบำท 
ประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรศิลปิน 

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

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

22) บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษัทร่วมที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อย
ละ 40 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1.0 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย ด ำเนิน
ธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิงภำยในประเทศมำเลเซีย 
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23) บริษัท ดิจิทัล แฟคตอร่ี จ ำกัด (“ดิจิทลั แฟคตอร่ี”) บริษัทย่อยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั  
ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท 
ด ำเนินธุรกิจสือ่โฆษณำประเภทออนไลน์ 

24) บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกัด (“ไซน์เวิร์ค”) บริษัทยอ่ยที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำในทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ 

25) บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จ ำกัด (“แอทมอส สปอร์ต แล็บ”) กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด       
ดิสเพลย์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 36.9 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจจดัหำ 
น ำเข้ำ จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภทกีฬำและแฟชัน่ ภำยใต้เบรนด์ร้ำน ATMOS 

26) บริษัท แอทมอส แอพพำเรล จ ำกัด (“แอทมอส แอพพำเรล”) กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด          
ดิสเพลย์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 44.9 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระเล้วจ ำนวน 5.0 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจจดัหำ 
น ำเข้ำ จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภทกีฬำเละแฟชัน่  

27) บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“สแพลช”) บริษัทยอ่ยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั 
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 136.0 ล้ำนบำท และเรียกช ำระแล้ว
จ ำนวน 136.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย ประเภทป้ำยโฆษณำภำพนิ่ง โดยมี
บิลบอร์ดขนำดใหญ่ทัว่ประเทศ 

28) บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกัด (“สแพลช”) บริษัทยอ่ยของบริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 
100 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 85.0 ล้ำนบำท และเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 85.0 ล้ำน
บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลติและให้บริกำรเช่ำป้ำย 

29) บริษัท สตำร์ค มัลติมีเดีย จ ำกัด (“สตำร์ค”) บริษัทย่อยของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ 75 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน และทนุช ำระแล้วจ ำนวน 24.0 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลั และเป็นผู้ได้รับสทิธิกำรเช่ำพืน้ท่ีติดตัง้สือ่โฆษณำภำยนอก
ที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลัในท ำเลที่มีศกัยภำพทัง้ในกรุงเทพมหำนครและตำ่งจงัหวดั 

30) บริษัท BL Falcon Pte. Ltd. (“Falcon”) บริษัทร่วมของบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ซึง่ถือหุ้นร้อย
ละ 30 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 2.5 ล้ำนสิงคโปร์ดอลลำร์ เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทดิจิทลัในประเทศสงิคโปร์ 

31) บริษัท เดอะ สกำ ทำเลนท์ เมนเนจเมนต์ จ ำกัด (“เดอะ สกำ”) บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อำร์
ทิสท์เมเนจเม้นท์จ ำกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 5.0 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน 5.0 
ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจกำรจดักำร ดแูล บริหำรศิลปิน นกัร้อง นกัแสดง ทกุประเภท 

32) บริษัท ทำเลนท์ คอนเนคท์ จ ำกัด (“ทำเลนท์คอนเนคท์”) กิจกำรร่วมค้ำ บริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ 
จ ำกดั และบริษัท อินดิเพนเด้นท์อำร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จ ำกดั โดยบริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์จ ำกดั 
ถือหุ้ นร้อยละ 9 และ บริษัท อินดิเพนเด้นท์อำร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จ ำกัด ถือหุ้ นร้อยละ 57.67 รวมเป็นจ ำนวน 
ร้อยละ 66.67 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 30.00 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน 15.05  ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจ
จดัท ำซอฟต์แวร์และดิจิตลัแพลตฟอร์มออนไลน์ 
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33) บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ ำกัด(“กู๊ดธิง”) บริษัทร่วมของ บริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์จ ำกดั และบริษัท  
อินดิเพนเด้นท์อำร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จ ำกดั โดยบริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 25 และ
บริษัท อินดิเพนเด้นท์อำร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16 รวมเป็นจ ำนวนร้อยละ 41 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน และช ำระแล้วจ ำนวน 25.00 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจบริกำรสือ่โฆษณำทกุประเภท ให้ค ำปรึกษำด้ำนงำน
ประชำสมัพนัธ์รับด ำเนินกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด 

34) บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (“เวียกรุ๊ป”) บริษัทร่วมของ บริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์จ ำกดั 
โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน1.27 ล้ำนบำท เป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 1.27 ล้ำนบำท ประกอบ
กิจกำรพฒันำซอฟแวร์ประเภทพฒันำEnterpriseSoftware และ Digital Content รวมถึงกำรให้บริกำรแอปพลเิคชัน่
ติดตำมและน ำทำงรถโดยสำรขนสง่ประจ ำทำงแบบเรียลไทม์ภำยใต้ช่ือ “VIABUS” 

35) บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จ ำกัด (“เรซอพั”) กิจกำรร่วมค้ำ บริษัท มำสเตอร์สแตนดำร์ด ดิสเพลย์จ ำกัด โดยถือหุ้น 
ร้อยละ 45.45 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 5.5 ล้ำนบำท เป็นทนุช ำระแล้วจ ำนวน 5.5 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรบริกำร
รับเป็นผู้จดักำร และด ำเนินกำรเก่ียวกบักิจกำรทำงกำรกีฬำ และกำรจดักำรแขง่ขนักีฬำตำ่งๆ 
 

2.      ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  

2.1 โครงสร้ำงรำยได้  

รำยได้จำกกำรขำย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน  484.5 12.0 375.8 7.6 247.8 6.5 

2. สือ่โฆษณำภำพนิ่ง 932.0 23.0 888.7 18.1 811.9 21.5 
3. สือ่โฆษณำดิจิทลัและสือ่โฆษณำออนไลน์ 1,707.9 42.3 1,924.1 39.1 1,638.4 43.5 

4. สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและสือ่โฆษณำ
ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต 

132.4 3.3 207.1 4.2 248.0 6.6 

5. สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน 193.9 4.8 215.4 4.4 67.1 1.8 
6. สือ่โฆษณำออนไลน์และอื่นๆ n/a n/a 86.0 1.7 109.2 2.9 
7. สปอร์ตมำร์เก็ตติง้ 561.0 13.9 1,163.9 23.7 602.0 16.0 
8. รำยได้อื่นๆ /1 27.6 0.7 58.5 1.2 43.6 1.2 
รวม 4,039.3 100.0 4,915.5 100.0 3,768.0 100.0 

 หมำยเหต:ุ /1 รำยได้อื่นประกอบไปด้วย ดอกเบีย้รับ รำยได้เบ็ดเตลด็ และ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำร 

บริษัท แพลนบี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำกำรให้บริกำรสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัซึง่มีแพลตฟอร์มที่หลำกหลำย
ด้วยนวตักรรม เทคโนโลยีต่ำงๆ ซึ่งมีสื่อครอบคลมุทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั นอกจำกนีย้งัให้บริกำรกำรดแูลรักษำสื่อ
โฆษณำด้วยมำตรำฐำนสำกลท่ีจะตอบโจทย์แบรนด์สนิค้ำให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้อยำ่งตรงจดุและมีประสทิธิภำพ
สงูสดุ 
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บริษัทฯ เดินหน้ำพฒันำคอนเทนท์ให้ครอบคลมุทกุด้ำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของแบรนด์และสินค้ำได้อย่ำง
รอบด้ำน พร้อมทัง้ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวำงแผนกำรตลำด กำรคิดค้นเนือ้หำ (Content) ที่น่ำสนใจในกำรน ำเสนอได้อยำ่งมี
ประสทิธิภำพ 

ธุรกิจสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 6 ประเภทหลกัดงันี ้ 
1. สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit Media)  

2. สือ่โฆษณำประเภทภำพน่ิง (Classic  Media) 

3. สือ่โฆษณำประเภทจอดิจิตอล (Digital Media) 

4. สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซือ้ (Retail Media) 

5. สือ่โฆษณำ ณ สนำมบิน (Airport Media) 

6. สือ่โฆษณำออนไลน์ (Online Media) 

นอกจำกกำรเพิ่มช่องทำงสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัแล้วบริษัทยงัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของ
ธุรกิจด้วยกำรพฒันำธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่ำนคอนเทนท์ที่มีคณุภำพ ได้แก่ Artist 
Management, Sport marketing, eSport & Gaming โดยคอนเท้นท์ทัง้ 3 ประเภท ช่วยสร้ำงควำมผูกพนัระหว่ำงผู้บริโภค
กบัแบรนด์สินค้ำและบริกำรในกลุม่เป้ำหมำยที่แตกต่ำงกนัได้ นอกจำกนีธุ้รกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมสำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กบับริษัทและเพิ่มมลูคำ่ให้กบัสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัประเภทอื่นของบริษัทให้มีอตัรำกำรใช้สือ่โฆษณำที่สูงขึน้ และเป็น
กำรตอ่ยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำผำ่นช่องทำงที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึน้   
1. สปอร์ตมำร์เก็ตติง้ (Sport marketing) 

2. อำร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist management) 

3. อีสปอร์ต และเกมออนไลน์ (ESport & Gaming)  
 
ธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย (Out-of-home media) 

2.2.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

2.2.1.1. สื่อโฆษณำภำยนอกและภำยในรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ (Transit)   

  ด้วยศกัยภำพควำมเป็นผู้น ำที่มีควำมเช่ียวชำญกวำ่ 15 ปี ในกำรให้บริกำรพืน้ที่สื่อโฆษณำภำยนอกและ
ภำยในรถโดยสำรประจ ำทำง ซึ่งเป็นสื่อแรกเร่ิมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นสื่อที่ท ำให้บริษัทเป็นที่จดจ ำ 
ปัจจุบนับริษัทมีสื่อโฆษณำภำยในและภำยนอกรถประจ ำทำงจ ำนวนกว่ำ 2,500 คนั ซึ่งได้รับสมัปทำนจำกองค์กำร
ขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่สื่อโฆษณำในรถโดยสำรประจ ำทำงของบริษัทเอกชน ท ำให้
บริษัทมีพืน้ท่ีสือ่โฆษณำครอบคลมุสำยรถโดยสำรประจ ำทำงกวำ่ 109 เส้นทำงทัว่กรุงเทพมหำนคร ทัง้นีส้ือ่ที่ติดตัง้ใน
รถโดยสำรประจ ำทำงมี 2 ประเภทหลกั คือ 

• สือ่โฆษณำภำยนอกรถประจ ำทำง เปรียบเสมือนป้ำยโฆษณำบลิบอร์ดเคลือ่นท่ี สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ 
ดงึดดูสำยตำ และกำรจดจ ำแบรนด์สนิค้ำ ด้วยรูปแบบกำรท ำงำนของสือ่ที่วิง่เข้ำหำผู้บริโภค สง่ผลให้
ผู้บริโภคสำมำรถจดจ ำแบรนด์สนิค้ำผำ่นสือ่โฆษณำดงักลำ่วได้เป็นอยำ่งดี นอกจำกนีรู้ปแบบของสือ่ยงั
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สำมำรถตอบโจทย์ลกูค้ำได้ตรงตำมวตัถปุระสงค์ในกำรประชำสมัพนัธ์ทัง้ในลกัษณะ Full Wrap และ 
Half Wrap ที่สร้ำงกำรรับรู้และจดจ ำแบรนด์สนิค้ำได้อยำ่งชดัเจน นอกจำกนีย้งัมีเทคนคิรูปแบบพิเศษ 
Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิต ิ(3D) ที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของสือ่โฆษณำ และในปี 2560 บริษัทได้
น ำนวตักรรมรูปแบบใหมพ่ร้อมเทคนิคพิเศษ LED Lighting Technique เพื่อดงึดดูสำยตำผู้บริโภคพร้อม
สร้ำงลกูเลน่ท่ีนำ่สนใจให้กบัภำพโฆษณำ นอกจำกนีย้งัสำมำรถเพิ่มมลูคำ่ให้กบัแบรนด์สนิค้ำและบริกำร
ให้เกิดกำรจดจ ำมำกยิ่งขึน้ 

• สื่อโฆษณำภำยในรถโดยสำรประจ ำทำง เป็นสื่อโฆษณำที่มีควำมใกล้ชิดกบัผู้ ใช้บริกำรตลอดระยะเวลำ
ของกำรเดินทำง นอกจำกนีก้ำรกระจำยตวัในกำรติดตัง้และต ำแหน่งของสื่อทัง้ภำยในและภำยนอกรถ
โดยสำร เช่น กำรติดตัง้บริเวณหลงัเบำะผู้ โดยสำร กำรติดตัง้บริเวณทำงขึน้ -ทำงลง กำรติดตัง้บริเวณ
เพดำนเหนือที่นั่งผู้ โดยสำร และกำรติดตัง้จอ LCD ท ำให้สำมำรถดึงดูดสำยตำและสื่อสำรไปยัง
กลุม่เป้ำหมำยได้อยำ่งครอบคลมุ 

 2.2.1.2 สื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) 

  บริษัทขยำยสือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร (MRT) โดยเล็งเห็นถึงศกัยภำพและแนวโน้มกำรเติบโต
ที่ดีจำกแผนกำรขยำยเส้นทำงเดินรถไฟฟ้ำมหำนคร โดยจ ำนวนสถำนีที่เปิดให้บริกำรในปี 2563 มีครอบคลมุกว่ำ 10 สถำนี 
ซึง่ให้บริกำรโครงขำ่ยเช่ือมโยงระหวำ่งกรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑล โดยสือ่ของบริษัทประกอบไปด้วยจอ
แสดงข้อมลูแก่ผู้ โดยสำรทัง้ภำยในและนอกขบวนรถ (Passenger Information Display - PIDs) ป้ำยโฆษณำบนประตชูำน
ชำลำ (Platform Screen Door- PSD) และสือ่โฆษณำจอดิจิตอลภำยในสถำนี (Digital @ MRT) 

 2.2.2 สื่อโฆษณำประเภทภำพน่ิง (Classic Media) 

 สื่อโฆษณำภำพนิ่งของบริษัทมีควำมหลำกหลำยในด้ำนขนำดของป้ำย ต ำแหน่งที่ตัง้ที่มีควำมโดดเด่นและ
รูปแบบกำรน ำเสนอท่ีแตกตำ่งจำกผู้ให้บริกำรำยอื่นเพื่อให้สำมำรถดงึดดูสำยตำจำกผู้บริโภค สร้ำงกำรจดจ ำ กำรรับรู้แบรนด์
สินค้ำและบริกำรได้อยำ่งตรงจุดสำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้อยำ่งครอบคลมุในบริเวณพืน้ที่ส ำคญัตำ่งๆ ทัง้ในยำ่นธุรกิจ 
และแหลง่ชุมชน เช่น บนทำงเท้ำ บนถนนสำยหลกั บนทำงด่วนพิเศษฯ และภำยนอกอำคำร โดยเน้นบริเวณที่มีกำรจรำจร
และประชำกรหนำแน่นเพื่อรองรับกำรมองเห็นที่เด่นชดัและบ่อยครัง้ ทัง้นีบ้ริษัทได้ขยำยสื่อให้ครอบคลมุพื น้ที่ไปยงัจังหวดั
ส ำคญัต่ำงๆ เพื่อรองรับจ ำนวนประชำกรและนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มมำกขึน้ ทัง้กำรให้บริกำรสื่อป้ำยบิลบอร์ดขนำดใหญ่ จ ำนวน
ทัง้หมด 854 ป้ำยทั่วประเทศและสื่อป้ำยบิลบอร์ดแบบเครือข่ำย โดยเน้นจังหวดัที่เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำร
ทอ่งเที่ยวหลกัของประเทศไทยเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงพืน้ท่ีส ำคญัของไทยได้อยำ่งครอบคลมุ 

 นอกจำกนีบ้ริษัทได้ร่วมมือกบัส ำนกักำรจรำจรและขนสง่กรุงเทพมหำนครในกำรพฒันำและปรับปรุงศำลำที่
พกัผู้ โดยสำรรถประจ ำทำง (Smart bus shelter) รูปแบบเดิมให้มีควำมทนัสมยั จ ำนวนกวำ่ 700 ศำลำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
รอรถโดยสำรประจ ำทำงอย่ำงไม่มีจุดหมำยที่แน่นอน มีระบบรักษำควำมปลอดภยัด้วยกำรติดตัง้ระบบกล้อง CCTV ระบบ
ชำร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และ Free Wi-Fi ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ซึ่งแต่ละพืน้ที่บริเวณศำลำที่พกัจะ
ประกอบไปด้วยป้ำยสื่อโฆษณำที่มีต ำแหน่งที่ตัง้โดดเด่นสำมำรถดึงดดูสำยตำและสร้ำงกำรจดจ ำแบรนด์สินค้ำและบริกำร
จำกกลุม่เป้ำหมำยที่รอรับบริกำรจำกรถโดยสำรประจ ำทำงได้อยำ่งตรงจดุและครอบคลมุ 
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2.2.3. สื่อโฆษณำประเภทดจิิทัล (Digital)  
สือ่โฆษณำประเภทดิจิทลัเป็นสือ่ที่มีอตัรำกำรเติบโตสงูสดุจำกกำรน ำเสนอท่ีโดดเดน่และกำรน ำเทคโนโลยีที่มี

ควำมทนัสมยัมำผสมผสำนให้เกิดกำรแสดงผลได้หลำกหลำยรูปแบบ พร้อมด้วยระบบควบคมุกำรแสดงผลที่บริษัทคดัเลอืก
มำเป็นพิเศษ ท ำให้เกิดควำมยืดหยุน่ รวดเร็ว และมีควำมปลอดภยัสงู ซึง่แตกตำ่งไปจำกกำรรับรู้สือ่โฆษณำทัว่ไป นอกจำกนี ้
ยงัสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรตำมแคมเปญจน์ที่เปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรในกำรพฒันำแบรนด์สินค้ำเพื่อให้
สอดคล้องกับช่วงเวลำที่ต้องกำร และสร้ำงกำรรับรู้และกำรจดจ ำแบรนด์สินค้ำได้เป็นอย่ำงดี ประกอบกับกำรเลือก
ยทุธศำสตร์ในกำรติดตัง้สือ่โฆษณำในสถำนที่ส ำคญัตำ่งๆ เช่น ศนูย์กลำงยำ่นธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) ห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้
น ำ บริเวณพืน้ที่เศรษฐกิจหรือบริเวณที่มีกำรจรำจรและประชำกรหนำแน่น และขยำยพืน้ที่ให้ครอบคลมุไปยงั 58 จงัหวดัทัว่
ประเทศ ท ำให้เกิดเครือข่ำยพืน้ที่สื่อโฆษณำดิจิตอลครอบคลมุกว่ำ 3,623 จอ บริษัทไม่เพียงแต่สร้ำงสื่อโฆษณำประเภท
ดิจิทลัให้มีควำมทนัสมยั แต่ยงัเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรท ำสำธำรณะประโยชน์จำกสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลัด้วยกำร
รำยงำนสภำพกำรจรำจร ( Intelligence traffic sign) เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของของคนเมืองและช่วยแก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรของคนกรุงเทพฯ โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและกำรน ำจุดเดน่ของระบบ Accident report และกล้อง CCTV 
มำผสมผสำนเพิ่มประสทิธิภำพในกำรรำยงำนสภำพกำรจรำจรให้ดียิ่งขึน้ 

 
2.2.4. สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซือ้ (Retail Media) 

2.2.4.1. สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ (Luxury Media)  
เครือขำ่ยสือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำเป็นสือ่โฆษณำที่สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยที่มีก ำลงัซือ้
ได้เป็นจ ำนวนมำกและเป็นอีกหนึง่สือ่โฆษณำที่นกักำรตลำดนิยมใช้ในกำรกระตุ้นยอดขำยและเน้นย ำ้
กำรจดจ ำ แบรนด์สินค้ำและบริกำร นอกจำกนีย้งัสำมำรถจูงใจให้เกิดกำรตดัสินใจซือ้สินค้ำได้ง่ำย 
บริษัทได้มุ่งมัน่พฒันำสื่อโฆษณำไปยงัห้ำงสรรพสินค้ำชัน้น ำต่ำงๆ โดยมีกำรให้บริกำรสื่อแบบครบ
วงจรทัง้ภำยนอกและภำยในอำคำร ตัง้แต่สื่อโฆษณำภำพนิ่งไปจนถึงสื่อโฆษณำดิจิตอลที่สำมำรถ
สร้ำงปฏิสมัพนัธ์ (Interact) กับผู้บริโภคได้ ปัจจุบนับริษัทมีสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ เช่น 
ศนูย์กำรค้ำเมกำบำงนำ สยำมเซ็นเตอร์ สยำมพำรำกอน เอ็มโพเร่ียม เอ็มควอเทียร์ ไอคอนสยำม และ
ศนูย์กำรค้ำในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป  
ด้วยรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในกำรน ำเสนอที่หลำกหลำย และที่ตัง้พืน้ที่สื่อโฆษณำที่
สวยงำม มีภำพลกัษณ์ที่โดดเด่นทัง้ภำยในห้ำงและนอกห้ำง สง่ผลให้สำมำรถสร้ำงกำรจดจ ำแบรนด์
สินค้ำและบริกำรได้ดี โดยสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำของบริษัทครอบคลมุพืน้ที่ใจกลำงเมือง
และบริเวณชำนเมือง ส่งผลให้สื่อของบริษัทสำมำรถตอบโจทย์แบรนด์สินค้ำและบริกำรและเข้ำถึง
กลุม่เป้ำหมำยได้อยำ่งหลำกหลำย 

1.1.1.2. สื่อโฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซือ้ (In-Store Media) 
สื่อโฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ส ำคญัของนกักำรตลำดที่สำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรกำรตลำดระหว่ำงร้ำนค้ำกบัลกูค้ำ ทัง้นีย้งัสำมำรถสำมำรถสร้ำงควำมภกัดี
ของผู้บริโภคต่อแบรนด์สินค้ำได้ในระยะยำว กระตุ้นยอดขำยและกำรตดัสินใจซือ้สินค้ำของผู้บริโภค
หลงัจำกได้เห็นโฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตและร้ำนสะดวกซือ้ นอกจำกนีบ้ริษัทได้น ำเทคโนโลยี
เข้ำมำประยกุต์ใช้ร่วมกบักำรพฒันำกำรน ำเสนอรูปแบบสื่อโฆษณำให้มีควำมทนัสมยัเพื่อเพิ่มโอกำส
ในกำรเข้ำถึงแบรนด์ คอนเท้นท์ รวมถึงโปรโมชัน่ตำ่งๆ ของผู้บริโภค  
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ปัจจุบนับริษัทได้ให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ และร้ำน สะดวกซือ้ 7-Eleven เป็นจ ำนวน 7,544 จอ ทั่วประเทศ โดยวำงจุดติดตัง้บริเวณ
ทำงเข้ำห้ำง บริเวณฮอลเวย์ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต บริเวณจุดเซ็นเซอร์ทำงเข้ำ-ออกซุปเปอร์มำร์เก็ต 
และบริเวณหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ นอกจำกนีใ้นปี 2563 บริษัทได้ขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำในร้ำนสะดวก
ซือ้โดยเพิ่มพืน้ที่สื่อโฆษณำภำยในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven จ ำนวนกว่ำ 1,000 สำขำ ในพืน้ที่
จงัหวดักรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั โดยติดตัง้จอบริเวณเหนือตู้ เคร่ืองดื่ม บริเวณเหนือชัน้วำงอำหำรแช่
แข็ง และบริเวณเหนือชัน้วำงขนมและของทำนเล่น ซึ่งเป็นบริเวณที่สำมำรถสร้ำงโอกำสในกำร
มองเห็นได้ง่ำย และเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้อยำ่งครอบคลมุ  

2.2.5  สื่อโฆษณำภำยในสนำมบิน (Airport Media)  

  บริษัทได้ขยำยธุรกิจสื่อโฆษณำในสนำมบินเพื่อรองรับกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมในทุกกำรเดินทำง
เนื่องจำกปัจจบุนัรำคำค่ำโดยสำรของสำยกำรบินมีรำคำถกูลงท ำให้ผู้บริโภคสว่นใหญ่หนัมำเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินแทน
บริกำรรถโดยสำรสำธำรณะประเภทอื่นๆ ในปัจจุบนับริษัทให้บริกำรสื่อโฆษณำ ณ สนำมบินครอบคลมุทัว่ประเทศจ ำนวน
ทัง้หมดกวำ่ 23 สนำมบิน โดยติดตัง้สือ่บริเวณประตทูำงเข้ำ-ออกสนำมบิน ติดตัง้สือ่โฆษณำบนรถเข็น และติดตัง้สือ่โฆษณำ
บนสมัภำระเพื่อดงึดดูสำยตำให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ผู้มำใช้บริกำรสนำมบินทกุกลุม่ 

2.2.6  สื่อโฆษณำออนไลน์ (Online Media) 

 สื่อโฆษณำออนไลน์มีแนวโน้มในกำรเติบโตสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่องและเข้ำมำมีบทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินชีวิต
ของคนเป็นอยำ่งมำก เนื่องจำกในปัจจบุนัผู้คนใช้สมำร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมอืหลกัในกำรติดตอ่สือ่สำรในชีวติประจ ำวนั เช่น กำร
ท่องโลกอินเทอร์เน็ต กำรเข้ำออนไลน์แบงกิง้ (Online Banking) กำรส่งข้อมูลและเอกสำรผ่ำนอีเมลล์ผ่ำนสมำร์ทโฟน  
สื่อโฆษณำออนไลน์จึงเป็นทำงเลือกอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเลือกใช้รูปแบบสื่อ เนื่องจำกช่องทำงกำรโฆษณำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนเนือ้หำได้อย่ำงรวดเร็วและฉับไว พร้อมทัง้สำมำรถเข้ำถึงผู้ คนในทุกระดบัอำยุ เพศ และต ำ แหน่งที่ตัง้อย่ำง
ครอบคลมุ ด้วยเหตนุีเ้องจึงเป็นเหตผุลที่ผู้คนเลอืกใช้สือ่โฆษณำออนไลน์เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำกกำรใช้งำนท่ีสำมำรถวดัผล
ได้และตอบโจทย์แเบรนด์สนิค้ำและบริกำรได้อยำ่งตรงจดุ 

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกำรเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตของ
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตสง่ผลให้กำรรับรู้จำกสื่อของผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม ดงันัน้เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคในกำรใช้สื่อออนไลน์บริษัทจึงได้พฒันำกำรให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงสำธำรณะให้มีศกัยภำพ
เพิ่มขึน้    โดยร่วมมือกบับริษัท เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อพฒันำแอพพลิเคชัน่ “ ViaBus” เพื่อน ำทำงและติดตำม
เวลำและต ำแหน่งของรถโดยสำรประจ ำทำงแบบเรียลไทม์ได้อย่ำงแม่นย ำเพื่อช่วยแก้ปัญหำและวำงแผนกำรเดินทำงให้กบั
ผู้ใช้รถโดยสำรประจ ำทำงสำธำรณะกวำ่ 4 ล้ำนคน ในกรุงเทพมหำนคร       

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัพฒันำเพ็คเกจ Geofence โดยเป็นกำรผสมผสำนกนัระหว่ำงสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั
และสือ่โฆษณำออนไลน์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนในยคุปัจจบุนัให้สำมำรถสือ่สำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพทัง้ในเชิง
ลกึและเชิงกว้ำง  
ที่มำ : http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/2014-12-16-04-22-20/สถิติกำรให้บริกำร/item/สรุป-
จ ำนวนผู้โดยสำร-ปีงบประมำณ-2563.html 
 
 

http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/2014-12-16-04-22-20/สถิติการให้บริการ/item/สรุป-จำนวนผู้โดยสาร-ปีงบประมาณ-2563.html
http://home.transport.co.th/index.php/th/dynamic-pagee/2014-12-16-04-22-20/สถิติการให้บริการ/item/สรุป-จำนวนผู้โดยสาร-ปีงบประมาณ-2563.html
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ธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) 

2.2.7  สปอร์ตมำร์เกต็ติง้ (Sport Marketing) 

อีกหนึ่งควำมภำคภมูิใจของบริษัทท่ีได้รับควำมไว้วำงใจจำกสมำคมกีฬำฟุตบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ  
บริษัท ไทยลีก จ ำกดั จำกประสบกำรณ์ในกำรบริหำรสื่อโฆษณำหลำกหลำยรูปแบบของบริษัทมำเป็นระยะเวลำนำน รวมถึง
ฐำนลกูค้ำที่ครอบคลมุสินค้ำและบริกำรทกุรูปแบบ ท ำให้บริษัทสำมำรถเพิ่มรำยได้และต่อยอดธุรกิจจำกกำรเป็นตวัแทนใน
กำรบริหำรสทิธิ โดยเสนอสื่อโฆษณำประเภทสปอร์ตมำร์เก็ตติง้ให้เหมำะสมกบัแบรนด์สินค้ำ สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้และกำร
จดจ ำแบรนด์สินค้ำและบริกำรแก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในวงกว้ำงได้เป็นอย่ำงดี ทัง้นีส้ิทธิประโยชน์ของสมำคมฟุตบอลฯ  
ที่บริษัทบริหำรจดักำร มีทัง้สิน้ 4 ประเภท 

1) สทิธิในกำรหำรำยได้สนบัสนนุกำรจดักำรแขง่ขนั และกำรจดักำรกิจกรรมอื่นๆ ของสมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท 
ไทยลกี จ ำกดั 

2) สทิธิในกำรน ำคอนเท้นท์ซึง่เป็นสทิธิของสมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกี จ ำกดั ไปจดัหำรำยได้ทำงสือ่สิง่พมิพ์ 
สือ่วิทยกุระจำยเสยีง สือ่วิทยโุทรทศัน์ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สือ่ไร้สำย และสือ่โทรคมนำคมตำ่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 

3) สทิธิในกำรจดัหำรรำยได้จำกกำรถ่ำยทอดสดและเทปกำรแขง่ขนัฟตุบอล 
4) สทิธิในกำรผลติและจ ำหนำยสนิค้ำที่ระลกึของสมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลกี จ ำกดั  

บริษัทไมเ่พียงแตท่ ำหน้ำที่บริหำรสทิธิประโยชน์ให้แก่สมำคมกีฬำฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก 
จ ำกดั แตย่งัสร้ำงเครือขำ่ยสงัคมจำกหลำกหลำยชอ่งทำงเพื่อโปรโมทกีฬำฟตุบอลของไทยให้ชำวไทยได้เป็นสว่นหนึง่ในกำรมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนกีฬำฟุตบอลของไทยให้ก้ำวไปสู่ระดบัสำกล ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงออนไลน์ ที่มีผู้ติดตำมข่ำวสำรอพัเดต 
และกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเหนียวแน่น กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรออกบูธ เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมก่อนกำรแข่งขนัที่จะ
เกิดขึน้ รวมถึงกำรโปรโมทคอนเท้นท์ที่มีคณุภำพผำ่นสือ่โฆษณำนอกที่อยู่อำศยัของบริษัทซึง่สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้
มำกกวำ่ 80% ทัว่กรุงเทพฯ 

ทงันีใ้นปี 2563 บริษัท เป็นผู้ชนะกำรประมลูสทิธิกำรเป็นตวัแทนอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสทิธิประโยชน์
ของสมำคมกีฬำฟุตบอลฯ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดหำผู้สนบัสนุนกำรแข่งขนักีฬำฟุตบอลทีมชำติ กำรแข่งขนัฟุตบอลลีก
อำชีพ และกิจกรรมฟตุบอลอื่นๆ ประจ ำปี 2564-2571 เป็นเวลำทัง้หมด 8 ปี แตเ่พียงผู้ เดียว เพื่อสง่เสริมและพฒันำกำรกีฬำ
ฟตุบอลของชำติ 

นอกจำกนีใ้นปี 2563 บริษัทได้เข้ำลงทนุใน บริษัท เรซอพั เวิร์ค จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทจดักิจกรรมกีฬำและงำนอี
เวนท์วิ่งมำรำธอนโดยจดักำรแข่งขนัตำมเส้นทำงที่มีทิวทศัน์สวยงำมในแต่ละจงัหวดั ซึ่งได้รับมำตรฐำนจำกสหพนัธ์สมำคม
กรีฑำนำนำชำติ (IAAF) เพื่อต่อยอดและขยำยธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ประเภทสปอร์ต
มำร์เก็ตติง้ (Sports Marketing) ให้สำมำรถเติบโตได้อยำ่งมัน่คง 
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2.2.8  อำร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist Management) 

บริษัทตอ่ยอดธุรกิจมิวสคิมำร์เก็ตติง้สู ่Artist management โดยกำรน ำคอนเท้นท์ที่มีคณุภำพโปรโมทผ่ำนสื่อ
โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัเพื่อสร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่งแบรนด์สินค้ำและบริกำรกบักลุม่ลกูค้ำ ท ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงควำม
ผูกพนัระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำยและศิลปินให้ใกล้ชิดมำกยิ่งขึน้ โดยในปี 2563 บริษัทได้ขยำยธุรกิจอำร์ทติส เมเนจเมนท์ ให้
สำมำรถเติบโตและครอบคลมุเพื่อรองรับฐำนลกูค้ำที่มีควำมหลำกหลำยทัง้ รสนิยม เพศ และอำย ุโดยเพิ่มควำมหลำกหลำย
ของคอนเทนต์นอกเหนือไปจำกวง BNK48 กลุ่มไอดอลหญิงซึ่งมีฐำนแฟนคลบัอย่ำงเหนียวแน่น โดยปัจจุบนับริษัทมีคอน
เทนต์ทัง้หมด ดงันี ้

1) Idol management ผำ่นวง BNK48 CGM48 และ LYRA 
2) Talent & Influencer management ผำ่นรำยกำร The brother ไอดอลชำย, The Ska และ Ple Nakorn channel 

ซึง่เป็น Influencer ที่มียอดผู้ติดตำมผำ่นช่องทำงออนไลน์สงูสดุ  
ทัง้นีช้่องทำงรำยได้ของบริษัทจำก Artist management สำมำรถจ ำแนกออกมำได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้ 

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

โดยบริษัทมองเห็นถึงศกัยภำพของ Artist management ที่ไม่เพียงสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทแต่ยงัช่วยเพิ่มอตัรำกำร
ใช้สื่อโฆษณำ (Utilization rate) ของบริษัทให้มีระดบัสงูขึน้จำกกำรใช้สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัของบริษัทที่โดดเด่นด้วย
นวตักรรมและเทคโนโลยีผ่ำนคอนเทนต์และเนือ้หำที่มีคณุภำพสำมำรถสร้ำงควำมผกูพนัระวำ่งกลุม่เป้ำหมำยและศิลปินได้
เป็นอยำ่งดี  

2.2.9  อีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์ (E-Sports & Gaming) 

 บริษัทได้พฒันำธุรกิจอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์เพื่อขยำยธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม (Engagement 
marketing) นอกเหนือจำก Sports Marketing และ Artist management เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์และเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำย
ได้อย่ำงครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ โดยจดักำรแขง่ขนักีฬำ “Thai E-League Pro” ซึ่งเป็นลีกกำรแขง่ขนัอีสปอร์ตระดบัอำชีพอยำ่ง
เป็นทำงกำรครัง้แรกในประเทศไทย ด้วยควำมร่วมมือระหวำ่งสมำคมฟตุบอลฯ และบริษัท Konami ผู้พฒันำเกมส์ชัน้น ำจำก
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยในปี 2563 บริษัทได้จดักำรแขง่ขนัผำ่นโครงกำร GSB E-Cup เพื่อชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 
นอกจำกนีจ้ำกกำรเลง็เห็นถึงศกัยภำพของธุรกิจเกมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมในปัจจบุนับริษัทจึงได้ศกึษำธุรกิจเกมออนไลน์
อยำ่งจริงจงัเพื่อผลติ Game publishing ให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยในทกุช่วงอำย ุและวำงแผนโปรโมตบนแพลตฟอร์ม
ผำ่นสือ่โฆษณำที่มีประสทิธิภำพของบริษัทร่วมด้วย  

2.3  กฎหมำยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ  

จำกสื่อโฆษณำทัง้หมดของบริษัทที่กล่ำวมำข้ำงต้น กฎหมำยหรือข้อบงัคบัหลกัๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.  2552  ซึ่งควบคุมป้ำยหรือสิ่งที่ก่อสร้ำงขึน้ส ำหรับติดหรือตัง้ป้ำยที่มี
ลักษณะเหนือที่สำธำรณะ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นคู่สัญญำ และกฎกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กฎระเบียบของภำคเอกชนแตล่ะรำยที่เป็นคูส่ญัญำกบับริษัทโดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 
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1) สือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) 
• สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ  

ส ำหรับสื่อประเภทสติกเกอร์รอบตวัรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ บริษัทปฏิบตัิตำมประกำศกรมกำร
ขนสง่ทำงบกโดยเคร่งครัด อำทิ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัแบบ ขนำด ชนิดของวสัดทุี่ใช้ และต ำแหน่งที่จะติด
โฆษณำ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติให้แสงลอดผ่ำนได้เพื่อให้เกิดทัศนียภำพในกำรมองเห็นจำกภำยในสู่
ภำยนอกของผู้ โดยสำร นอกจำกนีโ้ฆษณำที่ตวัถงัรถต้องอยูภ่ำยใต้ข้อก ำหนด เช่น มีควำมกว้ำงยำวที่ไม่
เกินกวำ่ด้ำนข้ำงหรือด้ำนกว้ำงของตวัรถ และไมข่ดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรือขดัตอ่นโยบำยของรัฐ เป็นต้น 
ส ำหรับสื่อประเภท 2D และ 3D บริษัทด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม โดยให้
วิศวกรโยธำเป็นผู้ออกแบบและรับรองกำรติดตัง้งำนทกุครัง้ โดยกำรติดตัง้จะใช้วสัดทุี่มีน ำ้หนกัเบำและ
ทนทำน  

• สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
ในกำรออกแบบและก่อสร้ำงสื่อในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที นัน้ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนของกำร
รถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย NFPA 130 หรือ 
National Fire Protection Association ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลที่ทนัสมยัที่สดุในกำรออกแบบระบบขนสง่
มวลชนประเภทรำงมำใช้ในโครงกำร ซึง่มีรำยละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
-  ปฏิบัติตำมมำตรฐำนในกำรออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย ครอบคลุมในเร่ืองกำรออกแบบระบบ

ป้องกนัเพลงิไหม้ในสถำนีและอโุมงค์  
- วสัดุที่ใช้ภำยในสถำนีและอุโมงค์ วสัดุที่ใช้ส ำหรับเป็นโครงสร้ำงที่สถำนีหรืออุโมงค์ตลอดจนวสัดุ

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

2)  สือ่โฆษณำภำพนิ่ง (Static)  

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

• สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้ในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร เช่น  Metro Poster, Serie Poster และ Fonebooth 
เป็นตน้ 
ส ำหรับสือ่โฆษณำที่ได้รับสทิธิจำกกรุงเทพมหำนคร ผำ่นส ำนกักำรจรำจรและขนสง่ กรุงเทพมหำนคร 
บริษัทได้ปฏิบัติตำมระเบียบทัง้ด้ำนกำรออกแบบ กำรจัดส่งแบบ กำรรับรองโดยวิศวกรโยธำ 
มำตรฐำนกำรติดตัง้ กำรเดินระบบไฟฟ้ำและมำตรฐำนควำมปลอดภยั โดยมีวิศวกรจำกส ำนกัจรำจร
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และขนสง่ เป็นผู้ควบคมุงำนติดตัง้ร่วมกบับริษัททกุครัง้ นอกจำกนี ้ส ำหรับสือ่ประเภท Fonebooth ที่
บริษัทรับสิทธิจำก บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) (TOT) ซึ่งในกำรใช้พืน้ที่บริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำม
ระเบียบในกำรติดตัง้และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรติดตัง้ตำมที่ TOT ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ
จำกกรุงเทพมหำนคร 

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

3) สือ่โฆษณำดิจิทลั (Digital)  

• สือ่โฆษณาทีติ่ดตัง้บนพืน้ทีข่องหน่วยงานราชการ (ทีร่าชพสัด)ุ เช่น Plan B TV เป็นตน้ 
ส ำหรับสื่อโฆษณำที่ได้รับสิทธิจำกกองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ในกำร
ด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำบนป้อมต ำรวจซึ่งเป็นที่รำชพสัด ุบริษัทจะต้องปฎิบตัิตำมระเบียบของ
กรมธนำรักษ์  

• สื่อโฆษณาที่ติดตัง้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภายในและภายนอกอาคาร เช่น Parc 
Paragon & 90 Degree และ Digital Billboard เป็นตน้ 
บริษัทปฏิบตัิตำม พระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  และกฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมี

วิศวกรระดบัวฒุิวิศวกร วฒุิสถำปนิก ลงนำมรับรองกำรออกแบบตำมกฎระเบียบประกอบกำรยื่นเอกสำร
ให้กบัผู้ที่พิจำรณำ โดยหำกเป็นพืน้ที่เปลำ่ที่ไมม่ีสิ่งปลกูสร้ำง บริษัทจะด ำเนินกำรด้วยตนเอง ทัง้ด้ำนกำร
ออกแบบ กำรก่อสร้ำง ลงนำมรับรอง แตใ่นกรณีที่เป็นพืน้ท่ีเช่ำที่มีอำคำรหรือสิง่ปลกูสร้ำงอยูแ่ล้ว จะเป็น
หน้ำที่ของผู้ให้เช่ำพืน้ท่ีหรือเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

4) สือ่โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและสือ่โฆษณำภำยในซูเปอร์มำร์เก็ต ( Retail Media) เช่น ศนูย์กำรค้ำ    เม
กำบำงนำ, สยำมพำรำกอน, เซ็นทรัลเวิล์ด,เซ็นทรัลพระรำม 9, สยำมเซ็นเตอร์, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทีย  และ 
บิ๊กซี เป็นต้น  

เป็นสื่อโฆษณำทัง้ประเภทภำพนิ่ง ดิจิทลัและอินเทอร์แอคทีพ (Touch Screen) ซึ่งกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อ
ดงักลำ่วบริษัทมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของศนูย์กำรค้ำแตล่ะแห่ง โดยน ำเสนอแบบก่อสร้ำง รับรองแบบ
ก่อสร้ำง แบบงำนติดตัง้ ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัของแต่ละแห่ง รวมถึงมีวิศวกรผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง และมีวิศวกรที่ปรึกษำของศนูย์กำรค้ำเป็นผู้ตรวจสอบงำนและควำมถูกต้องของงำนทกุครัง้ โดยท ำ
ประกนัควำมรับผิดตอ่บคุคลที่ 3 ไว้ ตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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5) สือ่โฆษณำภำยในสนำมบิน (Airport Media)  

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

2.4  กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน  
2.4.1. กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

ในปัจจุบนัสื่อโฆษณำของบริษัทมีเครือขำ่ยครอบคลมุอยูใ่นทกุพืน้ที่ในกรุงเทพฯ รวมถึงระบบขนสง่มวลชนที่
ส ำคัญทัง้รถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศและระบบรถไฟฟ้ำ พืน้ที่กลำงแจ้งที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญของกรุงเทพฯ 
รวมถึงศนูย์กำรค้ำชัน้น ำ สนำมบินและสถำนที่พกัผ่อน ตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม 58 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท ำให้สื่อโฆษณำ
ของบริษัทเข้ำถึงกลุม่คนท่ีหลำกหลำยทัง้ในแง่อำย ุรำยได้ และรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนั ท ำให้สำมำรถตอบโจทย์เจ้ำของ
สนิค้ำและบริกำรท่ีต้องกำรท ำกำรตลำดเพื่อสง่เสริมกำรขำยในภำวะกำรตลำดที่มีกำรแขง่ขนัสงูได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

นอกจำกนีส้ื่อโฆษณำของบริษัทสำมำรถเข้ำถึงทกุรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของผู้บริโภคตัง้แตเ่ช้ำจรดเย็น 
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ บริโภคปัจจุบันที่ ใช้เวลำอยู่นอกบ้ำนมำกขึน้ เช่น เมื่อผู้บริโภคออกจำกบ้ำนในตอนเช้ำ  
กำรเดินทำงระหวำ่งไปท ำงำน หรือกำรไปเที่ยวห้ำงสรรพสนิค้ำจะสำมำรถพบเห็นสือ่ต่ำงๆ ของบริษัทได้ เช่น สื่อโฆษณำบน
รถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที สื่อโฆษณำประเภทป้ำย Metro Poster สื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ สื่อโฆษณำบน
ทำงดว่น และสือ่โฆษณำประเภท Street Furniture เป็นต้น นอกจำกนีย้งัสำมำรถรับชมสือ่โฆษณำของบริษัทตำมอำคำร หรือ
สถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ ได้ เช่น จอ 90 degree ที่สยำมพำรำกอน เครือข่ำยจอดิจิทัลสยำม เมกำบำงนำ และ 
จอโฆษณำดิจิทลัขนำดใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ อำคำรอินเตอร์เชนจ์ และในห้ำงสรรพสนิค้ำไอคอนสยำม เป็นต้น  

เป้ำหมำยของบริษัท คือ กำรเป็นผู้น ำในธุรกิจให้บริกำรงำนโฆษณำที่ใช้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย  
(Out of Home Media) ทัง้ในประเทศไทยและภำคพืน้เอเชีย เพื่อให้สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยตำมที่วำงไว้บริษัทจึงก ำหนด 
กลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เน้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงสือ่โฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีเพื่อเข้ำถึงผู้บริโภคทกุกลุม่และ 
ตอบสนองกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัในทกุรูปแบบและทกุเวลำ   

1.1) บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญัตอ่กำรค้นหำ พฒันำและตอ่ยอดพืน้ที่ที่มีศกัยภำพ กำรพฒันำ
สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัเพื่อเสริมสร้ำงจดุแข็งของสื่อโฆษณำของบริษัทที่มีเครือขำ่ยด้ำน
ควำมหลำกหลำย ทัง้นีเ้พื่อให้บริกำรสือ่โฆษณำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทเน้น
กำรน ำเสนอแพคเกจเครือข่ำยสื่อโฆษณำจำกกำรคดัสรรจำกสื่อโฆษณำทัง้หมด และน ำมำ
ผสมผสำนกันเพื่อให้ได้บริกำรสื่อโฆษณำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพสงูสดุ ครอบคลมุผู้ชมได้อยำ่งทัว่ถึง เพื่อให้ลกูค้ำวำงแผนกำรใช้เม็ดเงินโฆษณำ
ได้อยำ่งคุ้มคำ่  

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำที่ครอบคลมุฐำนผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจที่โดดเด่นมำก
ที่สดุในพืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสร้ำงควำมคุ้มคำ่ตอ่ลกูค้ำในกำรใช้บริกำรของบริษัท   

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรสรรหำพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำเป็นอยำ่งมำก โดยจะต้องเป็นพืน้ท่ีซึง่
ผ่ำนสำยตำผู้บริโภคจ ำนวนมำก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจและโดดเด่น
มำกที่สดุ เพื่อตอบโจทย์กำรลงทนุของเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรได้อยำ่งคุ้มคำ่  
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ส ำหรับสื่อดิจิทลั บริษัทจะเลือกสถำนที่ที่เป็นศนูย์กลำงธุรกิจ (CBD) และตำมห้ำงสรรพสินค้ำ
ชัน้น ำ ส ำหรับสื่อโฆษณำแบบภำพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดส ำคัญในกำร
เดินทำงสญัจร เช่น ริมถนน และบนทำงด่วน ในช่วงที่มีกำรจรำจรหนำแน่นที่สุด (เช่น ถนน
พระรำม 4 ถนนสำทร ถนนสขุมุวิท ถนนเพชรบรีุ ทำงด่วนช่วงพระรำม 4-วิภำวดี และหน้ำด่ำน
จ่ำยเงินบนทำงดว่น เป็นต้น) และ/หรือ เป็นจดุยทุธศำสตร์ที่ก ำลงัมีกำรพฒันำในอนำคตอนัใกล้ 
(เช่น บริเวณถนนพระรำม 9 และ เส้นเอกมยั – รำมอินทรำ เป็นต้น) ส ำหรับสือ่โฆษณำบนระบบ
ขนสง่มวลชน บริษัทเลอืกสือ่โฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ ซึง่เป็นระบบขนสง่ที่มี
ผู้ ใช้บริกำรมำกที่สดุ และเป็นระบบขนสง่ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ รับชมทกุกลุม่เป้ำหมำยทัว่กรุงเทพฯ 
แบบขยำยวงกว้ำง และสื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที ซึ่งเป็นระบบขนสง่ที่มีอตัรำกำร
เติบโตของจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรสงู และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ำยเช่ือมโยงระหว่ำง
กรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ ชัน้นอกและปริมณฑลทีม่ีศกัยภำพในกำรเป็นระบบขนสง่มวลชน
หลกัในอนำคต ส ำหรับสือ่โฆษณำในสนำมบิน บริษัทเลอืกพืน้ท่ีสือ่ในบริเวณที่เป็นจดุพกัรอของ
ผู้โดยสำร อำทิ ในบริเวณประตกู่อนขึน้อำกำศยำน จดุรอรับกระเป๋ำ  และบริเวณรอตรวจคนเข้ำ
เมือง  

1.3) คิดค้นนวัตกรรม ( Innovation) ในกำรน ำเสนอสื่อโฆษณำใหม่อย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริม
ภำพลกัษณ์เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำของอตุสำหกรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในด้ำนนวตักรรม (Innovation) ในกำรพฒันำและน ำเสนอเพื่อให้บริกำรสือ่
โฆษณำที่น่ำสนใจ และสง่เสริมภำพลกัษณ์เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำของอตุสำหกรรม โดยมีกำร
ผสมผสำนรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล ำ้สมยั เพื่อสร้ำงสรรค์สือ่โฆษณำใหมเ่พื่อน ำเสนอให้
ลกูค้ำได้เลือกสรร โดยเน้นตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรวำงแผนกลยทุธ์และกำรตลำดของ
เจ้ำของสนิค้ำและบริกำร เช่น กำรน ำเสนอสือ่โฆษณำภำยนอกรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ
ประเภท 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) เพื่อสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจเป็นที่จดจ ำของผู้ รับชม กำร
ออกแบบสื่อโฆษณำให้เข้ำกับป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้ทำงด่วนเพื่อสร้ำง
สำธำรณประโยชน์ควบคูก่บักำรดงึดดูควำมสนใจให้กบัสือ่โฆษณำในช่วงระหวำ่งรอกำรจ่ำยเงิน
คำ่ผำ่นทำงดว่น กำรน ำเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสีบนสือ่โฆษณำภำพน่ิงเพื่อสร้ำงควำมโดด
เด่นและเน้นจุดขำยของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนรถประจ ำทำงเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้แก่ผู้ โดยสำรโดยไม่เสียค่ำบริกำร เป็นต้น โดยแนวคิดและแนว
ปฏิบตัิเหลำ่นีเ้ป็นกำรเพิ่มศกัยภำพให้มีควำมสำมำรถเหนือคูแ่ขง่ของบริษัทในกำรท ำสญัญำเช่ำ
พืน้ท่ีใหมแ่ละขยำยอำยสุญัญำเช่ำพืน้ท่ีเดิมเป็นอยำ่งมำก  

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

กำรคิดเนือ้หำและน ำเสนอสื่อโฆษณำ (Content Development) กำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึง
กำรผลิตชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) ติดตัง้ และดแูลรักษำสื่อตลอดระยะเวลำของกำรให้บริกำร โดยบริษัทเป็นผู้
น ำเสนอแนวคิดตลอดจนรำยละเอียดหลกัของสื่อโฆษณำ เช่น ลกัษณะและโทนสี ลกัษณะของหนงัโฆษณำ เป็นต้น เพื่อให้
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสงูสดุกบัผู้บริโภคสื่อในแตล่ะประเภทของบริษัท นอกจำกนีบ้ริษัทยงัพฒันำ วิเครำะห์แนวโน้ม
กระแสนิยม เทรนด์แฟชัน่ต่ำงๆ ที่เป็นควำมต้องกำรของตลำด เพื่อให้ผลงำนโฆษณำออกมำเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่ และ
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เจ้ำของสินค้ำและบริกำร อีกทัง้บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักับคณุภำพของสื่อโฆษณำของบริษัทและบริกำรภำยหลงักำรขำย 
(After Sale Service) เป็นอย่ำงมำก โดยมีเป้ำหมำยรักษำมำตรฐำนคุณภำพสงูสดุของอุตสำหกรรม ทัง้นีค้วำมท้ำทำยที่
ส ำคญัและเป็นปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจของผู้ ใช้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัคือ กำรบริหำรจดักำรให้สื่อโฆษณำ
อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์และเหมำะสมตอ่กำรน ำเสนอตลอดเวลำ เนื่องจำกสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัสว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ที่
กลำงแจ้ง และมีควำมเสี่ยงต่อผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกที่ยำกต่อกำรควบคมุ เช่น สภำพอำกำศ หรืออบุตัิเหต ุเป็นต้น 
บริษัทจึงมีกำรจดัตัง้ทีมงำน ระบบบริหำรจดักำร รวมทัง้อปุกรณ์เฉพำะ เพื่อดแูลรักษำในกำรป้องกนัควำมเสียหำยและเพื่อ
ซ่อมแซมสื่อโฆษณำที่ใช้น ำเสนอทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมำตรฐำนสูงสุดซึ่งบริษัทสำมำรถตรวจสอบและติดตำม
คุณภำพของอุปกรณ์ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ และมีกำรตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณำจำกทีมช่ำงผู้ ช ำนำญและมำก
ประสบกำรณ์ ในกรณีที่พบว่ำสื่อโฆษณำเกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมสภำพ บริษัทจะส่งทีมงำนซ่อมบ ำรุงและซ่อมแซม  
สื่อโฆษณำคืนสู่สภำพสมบรูณ์ตำมระยะเวลำที่บริษัทก ำหนดในนโยบำยต่อผู้ ใช้บริกำร (ภำยใน 24 ชั่วโมงส ำหรับสื่อสว่น
ใหญ่)  

3) ให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำข้อได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนั โดยเน้นกำรใช้จดุแข็งที่บริษัทมี 
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะตอ่ยอดธุรกิจสือ่ให้หลำกหลำยเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ในแง่กำรขยำยธุรกิจเดิม และกำรเข้ำ

สูธุ่รกิจใหม่ในอตุสำหกรรมสื่อ โดยดึงเอำจุดแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมำใช้ในกำรขยำยธุรกิจ โดยบริษัทมีศกัยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ด้วยประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ 
และตรำสินค้ำ (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจมำอยำ่งยำวนำน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทำงธุรกิจหรือผู้ ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงอยู่ในสถำนะที่พร้อมจะขยำยธุรกิจและฐำนลกูค้ำของบริษัทในอนำคต เช่น กำรขยำย
ธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัสูท่ัว่ประเทศ และขยำยกำรด ำเนินธุรกิจสูป่ระเทศอื่นในภมูิภำคอำเซียนในอนำคต หรือกำร
ตอ่ยอดและพฒันำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสือ่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

นอกจำกนีต้ำมที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้ นเชิงกลยุทธ์เข้ำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้
ให้บริกำรด้ำนสื่อขนำดใหญ่อนัดบั 2 ของอินโดนีเซีย โดยจำกควำมร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัทมีศกัยภำพ
สูงขึน้ในกำรขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีควำมช ำนำญ ทัง้ในระดับประเทศและระดับภูมิภำคได้ใน
อนำคต  

2.4.2. กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
บริษัทมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยซึง่สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลกัตำมลกัษณะกำรติดตอ่ ดงันี ้
1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี่ 

บริษัทเอเจนซี่จะท ำหน้ำที่ในกำรวำงแผนกลยทุธ์กำรใช้สือ่ในรูปแบบตำ่งๆ ให้กบัเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร
ที่ เป็นบริษัทขนำดใหญ่หรือบริษัทข้ำมชำติ (Multinational Company) ที่มีสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยและมี
งบประมำณด้ำนกำรตลำดจ ำนวนมำก เอเจนซี่จึงมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดแผนกำรใช้งบโฆษณำและกำรเลือกใช้สื่อ
โฆษณำให้กบับริษัทเจ้ำของสินค้ำและบริกำรนัน้ๆ โดยท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนเจ้ำของสินค้ำและบริกำรในกำรติดต่อกบับริษัท
เป็นผู้ผลิตและติดตัง้สื่อโฆษณำ เอเจนซี่สว่นใหญ่จะมองหำบริษัทขนำดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณำที่หลำกหลำย ครอบคลมุ และ
เข้ำถึงฐำนผู้บริโภคจ ำนวนมำก รวมถึงกำรมีนวตักรรมกำรน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรท่ีโดดเดน่และดึงดดูกลุม่เป้ำหมำยอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีรำยได้จำกลกูค้ำกลุม่บริษัทเอเจนซี่เป็นสดัสว่นร้อยละ 70.0 ของรำยได้จำกกำร
ขำยสือ่โฆษณำทัง้หมด 
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2)  กลุ่มลูกค้ำที่เป็นเจ้ำของสินค้ำและบริกำร 
กลุ่มลกูค้ำประเภทนีส้่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) บริษัทเอกชน 

รวมถึงองค์กรของรัฐและรัฐวิสำหกิจทัว่ไป ซึ่งเป็นเจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรโดยตรงและต้องกำรติดตอ่กบับริษัทโดยไมผ่ำ่นเอ
เจนซี่เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ วำงแผนกำรใช้สื่อโฆษณำ ผลิต และติดตัง้สื่อโฆษณำ โดยกลุ่มลกูค้ำดงักล่ำวจะมองหำบริษัทที่
สำมำรถให้บริกำรสื่อโฆษณำที่หลำกหลำยและครบวงจรตัง้แต่ให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผน กำรตลำด กำรคิดเนือ้หำและ
น ำเสนอสื่อโฆษณำ (Content Development) กำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อโฆษณำ (Media Network) รวมไปถึงกำรจดัหำผู้ผลิต
ชิน้งำนโฆษณำ (Media Production) โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำที่เป็นเจ้ำของสินค้ำและบริกำรเป็น
สดัสว่นร้อยละ 30.0 ของรำยได้จำกกำรขำยสือ่โฆษณำทัง้หมด 

บริษัทมีสดัสว่นยอดขำยจำกลกูค้ำที่เป็นเอเจนซี่รำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี 2561 2562 และ 2563 คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 43.3 ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 63.6 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั และมีสดัส่วนยอดขำยจำกลกูค้ำที่เป็น
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรรำยใหญ่ 10 รำยแรก ของปี  2561 2562 และ 2563  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22.6 ร้อยละ 20.3 และ
ร้อยละ 33.7 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

ทัง้นีต้ัง้แต่ปี 2554 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีสดัส่วนกำรขำยให้แก่ลกูค้ำรำยใดรำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 30.0 
ของรำยได้รวมทัง้หมดของบริษัทในปีนัน้ๆ 

2.4.3. อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 

 ปัจจุบันกำรใช้สื่อโฆษณำ (Advertising) มีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ในยุคที่
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง  กำรโฆษณำผำ่นสือ่ประเภทตำ่งๆ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัวำ่เป็นเคร่ืองมือที่
มีประสิทธิภำพในกำรท ำกำรตลำด ซึ่งผู้ประกอบกำรและนกักำรตลำดจ ำเป็นต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจควำมหมำย
ลกัษณะ และประเภทของสื่อทกุชนิดอย่ำงลกึซึง้ เพื่อน ำไปเป็นองค์ประกอบในกำรเลือกใช้สื่อให้เหมำะสมกบัประเภทของ
สินค้ำหรือธุรกิจนัน้ๆ ดงันัน้บทบำทและควำมส ำคญัของสื่อโฆษณำจึงมีนยัะส ำคญัที่นกัธุรกิจต้องท ำควำมเข้ำใจซึ่งสง่ผลดี
ต่อบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น สำมำรถช่วยเพิ่มยอดขำย สำมำรถเพิ่มกำรรับรู้ในตวัสินค้ำ เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสทิธิภำพในกำรสือ่สำรกบัผู้บริโภค รวมไปถึงเป็นกำรสร้ำงควำมภกัดีตอ่ตรำสนิค้ำ (Brand Loyalty) เป็นต้น ผู้ผลติสนิค้ำ
ที่มีกำรโฆษณำผำ่นสือ่ตำ่งๆ จะได้เปรียบคูแ่ขง่ที่ไมม่ีกำรโฆษณำเป็นอยำ่งมำก  

เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยสื่อโฆษณำ ประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมกำรตลำดของทกุภำคธุรกิจ ค่ำใช้จ่ำย
ในสือ่โฆษณำจึงมีแนวโน้มที่จะเปลีย่นแปลงตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้ผลติสินค้ำจะมีแรงจูงใจ
ในกำรเพิ่มกำรใช้จ่ำยในกำรโฆษณำเพื่อชิงสว่นแบง่กำรตลำดในก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคที่มำกขึน้ ส ำหรับช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ภำวะถดถอยผู้ผลิตสินค้ำสำมำรถลดงบประมำณในกำรโฆษณำลงได้ง่ำยที่สดุเมื่อเทียบกบักำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนอื่นๆ เช่น 
กำรลดจ ำนวนพนกังำน เป็นต้น 

 ภำพรวมมูลค่ำกำรใช้จ่ำยอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำปี 2562 - 2563 (ล้ำนบำท) 
ภำพรวมของอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำใน 2563 มีมลูคำ่เม็ดเงินโฆษณำอยูท่ี่ 106,254 ล้ำนบำท หดตวัลดลง 17,410 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกบัมลูคำ่สือ่โฆษณำในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่จำกเดิมคำดหดตวัทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 20.0 
เนื่องจำกภำครัฐบำลออกมำตรกำรและโครงกำรกำรตำ่งๆ เข้ำมำช่วยสนบัสนนุเศรษฐกิจสง่ผลให้เศรษฐกิจมีกำรปรับตวัดีขึน้
ท ำ ใ ห้หลำยบ ริ ษั ท เ ร่ิ มทยอยกลับมำลงทุน ใ นสื่ อ โฆษณำมำกขึ ้น  โ ดยมี สัดส่ ว นกำ ร เปลี่ ย นแปลงดั ง นี  ้  
ทีวี -10%, วิทยุ -24%, สื่อสิ่งพิมพ์ -32%, โรงภำพยนตร์ -51%, สื่อโฆษณำกลำงแจ้งและระบบขนส่งมวลชน -18%, สื่อ
โฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ -35% และอินเตอร์เน็ต 0% 
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แนวโน้มอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำในประเทศไทย 

ปัจจุบันสื่อโฆษณำยงัเป็นที่นิยมของนักกำรตลำดและเจ้ำของสินค้ำที่ ใช้เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรไปยงั
ผู้บริโภคให้สำมำรถรับสำรและข้อมลูได้อยำ่งรวดเร็วอย่ำงทนัท่วงทีและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำย
ได้อยำ่งเหมำะสมตอบโจทย์กลุม่ลกูค้ำได้อยำ่งตรงจดุ กำรวำงแผนกำรใช้สือ่ถือเป็นกลยทุธ์ที่ส ำคญัเป็นอยำ่งมำก โดยทีวียงั
เป็นสื่อที่ผู้คนให้ควำมสนใจและเลือกใช้มำกที่สดุเนื่องจำกเป็นสื่อที่สำมำรถเข้ำถึงผู้คนได้อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถสร้ำง 
Brand Awareness ให้กบัสินค้ำได้เป็นอยำ่งดี แต่ปัจจุบนัสื่อหนงัสือพิมพ์ นิตยสำร และวิทย ุมีสดัสว่นกำรใช้จ่ำยที่ลดลงไป
จำกในอดีต ขณะที่สื่อนอกบ้ำน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทลั กลบัเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นสองสื่อหลกัที่รองจำก
สื่อทีวีท ำให้คำดกำรณ์วำ่ในอนำคตสื่อนอกที่อยูอ่ำศยั สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อดิจิทลั จะเป็นตวัรองรับสว่นแบง่กำรตลำดของ
สือ่เก่ำที่ปรับตวัลดลงได้ 

ปัจจุบนัสื่อโฆษณำออนไลน์ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกจำกนกักำรตลำด เจ้ำของแบรนด์สินค้ำและบริกำร 
เนื่องจำกมีต้นทุนต ่ำและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลมุ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสื่อโฆษณำนอกที่อยู่
อำศยั อย่ำงไรก็ตำมผู้คนยงัคงต้องด ำเนินชีวิตภำยนอกที่อยู่อำศยัประมำณ 10-15 ชัว่โมงต่อวนั สง่ผลให้สื่อโฆษณำนอกที่
อยู่อำศัยสำมำรถดึงดูดสำยตำจำกผู้ที่สญัจรไปมำในบริเวณที่ติดตัง้ป้ำยโฆษณำได้ และสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศัยจ ะ
สำมำรถเติบโตควบคูไ่ปกบัสือ่โฆษณำออนไลน์ได้ในอนำคต 

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมสื่อโฆษณำมีแนวโน้มที่จะมีกำรแข่งขนัที่สงูขึน้ ทัง้กำรแข่งขนัทำงด้ำน
รำคำ กำรให้บริกำร นวตักรรม และกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำด นกักำรตลำดและเจ้ำของสินค้ำจึงมองหำบริษัทหรือผู้ให้บริกำร
ที่ให้บริกำรด้ำนสื่อโฆษณำอย่ำงเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์แคมเปญทำงกำรตลำดได้อย่ำงตรงจุด ดงันัน้นวตักรรมถือเป็นสิ่งที่
บริษัทสือ่โฆษณำจะต้องตระหนกัถึงเป็นส ำคญั 
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2.4.5 อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย (Out of Home Media)  

 ธุรกิจสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณำบนระบบขนสง่มวลชน 
(Transit) สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำและซุปเปอร์มำร์เก็ต (Retail Media) โดย
สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัถือได้วำ่เป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคญัมำกขึน้และก ำลงัเติบโตเป็นสือ่ที่ผู้ประกอบกำรปรับสดัสว่น
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำดมำใช้มำกขึน้ สบืเนื่องมำจำกโครงสร้ำงอตุสำหกรรมที่มีกำรเปลีย่นแปลง ผู้ลงสือ่โฆษณำมีแนวโน้มที่
จะจดัสรรงบโฆษณำโดยเลือกใช้สื่อแนวใหมท่ี่มีประสิทธิภำพสงู มีควำมคุ้มคำ่ สำมำรถครอบคลมุและเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำย
ได้ทัง้กลุม่เฉพำะเจำะจงและกลุม่ลกูค้ำฐำนกว้ำง (Mass Market) เพิ่มมำกขึน้ 

 จำกอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำโดยรวมในปี 2563 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14 จำกปีก่อนหน้ำ สืบเนื่องมำจำก

สถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลให้กำรใช้เม็ดเงินสือ่โฆษณำของภำคธุรกิจลดลง ซึง่สง่ผลตอ่ยอดขำยของบริษัทโดยรำยได้รวม

ของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 3,768 ล้ำนบำท ลดลงที่ร้อยละ 23.4 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบของ

วิกฤตกำรณ์ COVID-19 ที่สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยู่อำศยัจำกกำรลดคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำลง

อย่ำงมำกของภำคธุรกิจ แต่บริษัทเช่ือมัน่วำ่ผลประกอบกำรสื่อโฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัยงัสำมำรถเติบโตได้ดีในระยะยำวดงั

จะเห็นได้จำกกำรเร่ิมกลบัมำใช้เม็ดเงินโฆษณำของภำคธุรกิจในช่วงปลำยปี 2563 

 จำกแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณำจะมุง่เลือกซือ้สื่อโฆษณำที่มีควำมคุ้มคำ่ และสำมำรถเข้ำถึงผู้ชมได้ในวงกว้ำง แต่

ในขณะเดียวกนั ก็ต้องสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงใกล้ชิด และสอดแทรกโฆษณำไป

กบักำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงกลมกลืน โดยเมื่อพิจำรณำจำกพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมควบคู่

กนัไปก็จะพบว่ำมีรูปแบบกำรใช้ชีวิตนอกบ้ำนทัง้ในวนัท ำงำนและวนัหยดุเพิ่มมำกขึน้ นิยมจบัจ่ำยใช้สอยที่ห้ำงสรรพสินค้ำ 

ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ และร้ำนสะดวกซือ้ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เวลำบนท้องถนนยำวนำนเนื่องจำกกำรจรำจรที่ติดขดั 

ตลอดจนมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงโดยใช้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศมำกขึน้ ซึ่งสถำนกำรณ์

ดงักลำ่วสะท้อนให้เห็นถึงโอกำสที่เพิ่มขึน้ของสือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัในฐำนะสือ่โฆษณำที่สำมำรถตอบโจทย์ข้อจ ำกดั

ด้ำนงบประมำณของผู้ผลิตสินค้ำและบริกำร และในขณะเดียวกนัก็ยงัมีควำมสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไปได้เป็นอยำ่งดี สง่ผลให้สือ่โฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยัเป็นหนึง่ในสือ่ทำงเลอืกที่นำ่จบัตำมองในอนำคต 

 นอกจำกนี ้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัยงัมีกำรพฒันำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ หรือที่เรียกกันว่ำ 

DOOH (Digital Out of Home) โดยเครือข่ำยของ DOOH นีจ้ะประกอบไปด้วย Signage Screen, Kiosk และ Jumbotron 

(จอภำพขนำดใหญ่) เป็นต้น เป็นกำรใช้งำนผสำนไปกบัสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัรูปแบบเดิมๆ ทัง้บนรถไฟฟ้ำ บนรถ

โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ หรือสือ่ภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ และป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ง เพื่อให้มีสสีนัและมีกำรโต้ตอบและ

สื่อสำรระหว่ำงกนั (Interactive) มำกยิ่งขึน้ นบัเป็นแนวโน้มที่จะท ำให้ชีวิตนอกบ้ำนของผู้บริโภคมีสีสนั ขณะเดียวกนัยงัเป็น

กำรดึงดดูให้ผู้บริโภคใช้เวลำอยูก่บัสนิค้ำนัน้ๆ มำกขึน้ด้วย ซึ่งกำรน ำเสนอในรูปแบบใหมน่ีจ้ะท ำให้สื่อ โฆษณำภำยนอกที่อยู่

อำศยัเป็นที่พดูถึงและจดจ ำ และเป็นประสบกำรณ์ใหม่ที่ไมเ่คยเกิดขึน้มำก่อน  และยงัสง่ผลให้ผู้ชมสื่อโฆษณำสำมำรถรับรู้

และจดจ ำสินค้ำและบริกำรได้ดียิ่งขึน้ ท ำให้สินค้ำต่ำงๆ หนัมำใช้สื่อโฆษณำภำยนอกที่อยูอ่ำศยั เพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงกำร

รับรู้ในแบรนด์และเข้ำถึงผู้บริโภคแทนสือ่อื่นๆ มำกขึน้ 
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ทัง้นีเ้มื่อพิจำรณำสว่นแบ่งทำงกำรตลำดของผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัรำยใหญ่ ซึ่งจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีรำยละเอียดของรำยได้รวมส ำหรับปี 2563 ดงันี ้

บริษัท รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 

บริษัท วี จี ไอ จ ำกดั (มหำชน)  4,429 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 3,768 

 บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) 2,947 

บริษัท อควำ คอร์เปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1,365 

     ที่มำ: www.setsmart.com 

2.5 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร 

2.5.5 กำรจัดหำสถำนที่ตดิตัง้สื่อโฆษณำ  
ในกำรจดัพืน้ท่ีตดิตัง้สือ่บริษัทมีกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทมีทีมพฒันำธุรกิจที่ท ำกำรศึกษำ ส ำรวจ และวิจัยพืน้ที่ที่มีศกัยภำพและเป็นจุดยทุธศำสตร์และ
น่ำสนใจส ำหรับผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำยของเอเจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำร โดยมีทีมงำนคิดค้น
และพัฒนำสื่อของบริษัทพร้อมกับบริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงบริษัทวิจัยชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศเพื่อ
ท ำกำรศึกษำ ส ำรวจ วดัผล รวมถึงกำรส ำรวจพฤติกรรม และทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยู่อำศยั (Out of Home Media) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้สื่อของเอเจนซี่หรือ
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรและรูปแบบกำรใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงให้ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำย 
เช่น สื่อที่เข้ำถึงผู้บริโภคสำมำรถพบเห็นได้ระหว่ำงกำรเดินทำงไม่ว่ำจะกำรเดินทำงด้วยรถโดยสำร
ประจ ำทำง กำรเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำมหำนคร กำรเดินทำงบนทำงเท้ำ กำรเดินทำงโดยใช้รถยนต์สว่นตวั 
หรือแม้กระทัง่ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ทัง้ในรูปแบบภำพนิ่ง (Classic) และจอดิจิตอล (Digital) ที่เป็น
จุดเด่นต่อสำยตำผู้คนระหว่ำงกำรเดินทำง หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่ำงกำรพกัผ่อนจบัจ่ำยใช้สอยตำม
ห้ำงสรรพสนิค้ำตำ่งๆ เป็นต้น 

2) บริษัทได้น ำข้อมลูจำกกำรส ำรวจและวิจยัมำวิเครำะห์และวำงแผนเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร
และพฒันำสือ่โฆษณำที่จะติดตัง้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ พร้อมวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำด โดยค ำนงึถึงประสทิธิภำพ
ในกำรเข้ำถึงผู้บริโภคกลุม่เป้ำหมำยและสำธำรณะประโยชน์ พร้อมศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทนุ
ตำมนโยบำยของบริษัท 

3) บริษัทท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเบือ้งต้นร่วมกบัเอเจนซี่หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร โดยน ำเสนอพืน้ที่
สื่อโฆษณำ นวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่แปลกใหม่ ณ จุดติดตัง้นัน้ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรและสง่เสริมภำพลกัษณ์แก่เจ้ำของสินค้ำและบริกำรรวมถึงรำยละเอียดต่ำงๆ 
ได้ โดยบริษัทน ำข้อคิดเห็นจำกเอเจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรมำพฒันำสื่อให้มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้สือ่สงูสดุ 

4) หลงัจำกที่บริษัทได้ท ำกำรส ำรวจครบทกุสว่นที่เก่ียวข้อง บริษัทจะด ำเนินกำรประชมุคณะผู้บริหำรและ
ทีมที่เก่ียวข้องเพื่อหำข้อสรุปในก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำพร้อมทัง้ได้รับอนมุตัิเร่ือง
แผนกำรตลำดและควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  
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5) บริษัทด ำเนินกำรติดตอ่ประสำนงำนเช่ำพืน้ท่ีและ/หรือเสนอขอเข้ำพฒันำโครงกำรหรือติดตัง้สือ่โฆษณำ
กับเจ้ำของพืน้ที่ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน โดยบริษัทจะน ำเสนอค่ำเช่ำพืน้ที่หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น กำรแบ่งรำยได้ เป็นต้น ให้แก่เจ้ำของพืน้ที่ หรือเจ้ำของสมัปทำนแล้วแต่
กรณี ทัง้นีใ้นกำรจะเข้ำท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะเป็นคู่สญัญำรับสิท ธิในกำรใช้พืน้ที่
โดยตรงยกเว้นกรณีที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงศกัยภำพของสื่อโฆษณำเหลำ่นัน้ภำยหลงัจำกที่มีผู้ ได้รับสิทธิ
ไปแล้ว โดยบริษัทมีกระบวนกำรภำยในท่ีจะพิจำรณำ ตรวจสอบและประเมินถึงควำมเป็นไปได้ตลอดจน
ผลตอบแทนในกำรลงทนุตำ่งๆ เพื่อให้แนใ่จวำ่กำรโอนสิทธิลงทนุหรือซือ้กิจกำรก่อให้เกิดประโยชน์ทำง
ธุรกิจตอ่บริษัท  

6) บริษัทท ำกำรออกแบบและก ำหนดวสัดทุี่ใช้ในกำรก่อสร้ำงติดตัง้สื่อโฆษณำโดยทีมงำนผู้ออกแบบและ
วิศวกรชัน้น ำของบริษัทที่มีควำมเช่ียวชำญและมีผลงำนเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลเพื่อให้ได้มำตรฐำน
ที่สงูกว่ำที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนหรือผู้ ให้เช่ำและบริษัทจะท ำกำรคดัเลือกผู้ รับเหมำก่อสร้ำงที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศและด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตด ำเนินกำรติดตัง้สื่อโฆษณำต่อหน่วยงำน
รำชกำรในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ 

7) หลงัจำกได้รับกำรอนญุำตจำกหน่วยงำนรำชกำรในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆแล้วในกำรก่อสร้ำงจะมีทีมงำนวิศวกร
ของบริษัทเป็นผู้ ตรวจสอบและควบคุมทุกขัน้ตอนไม่ให้ผิดพลำดรวมทัง้ควบคุมงบประมำณ และ
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้เพื่อให้งำนสื่อโฆษณำออกมำตำมมำตรฐำนท่ี
บริษัทก ำหนด 

 
2.5.6 กำรผลิตงำนโฆษณำ 

กำรผลติงำนโฆษณำของสือ่แตล่ะประเภทมีลกัษณะดงันี ้
1) สือ่โฆษณำภำพนิ่ง  

เอเจนซี่หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรจะสง่แบบงำนโฆษณำ (Artwork) มำให้บริษัทหรือหำกเอเจนซี่หรือ
เจ้ำของสินค้ำและบริกำรไม่มีแบบงำนโฆษณำ ทำงทีมงำน Graphic Design ซึ่งขึน้กบัฝ่ำยปฏิบตัิกำร
ของบริษัทจะให้บริกำรออกแบบสื่อโฆษณำเพื่อน ำเสนอต่อเอเจนซี่ห รือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรเพื่อ
พิจำรณำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรำยละเอียดทัง้หมดร่วมกบัเจ้ำของสินค้ำ หลงัจำกสรุป
แบบโฆษณำเรียบร้อยแล้วบริษัทจะน ำเสนอตอ่เอเจนซี่หรือเจ้ำของสนิค้ำและบริกำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
ทัง้นีว้สัดุที่ใช้ในกำรผลิตสื่อโฆษณำที่บริษัทก ำหนดจะมีคุณภำพที่สงูกว่ำมำตรฐำนที่ใช้ทัว่ไปเพื่อให้
คุณภำพงำนมีควำมสวยงำม คมชัด เหมำะสมกับแสงสว่ำงในทุกช่วงเวลำ ส่งผลให้คุณภำพงำนได้
มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของลกูค้ำ หลงัจำกนัน้บริษัทจะท ำกำรคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing 
Suppliers) ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงำน รำคำ และกำรส่งมอบงำนตำม
คุณภำพมำตรฐำนที่บริษัทก ำหนดเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจกบัเอเจนซี่ หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำร
สงูสดุ 
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2) สือ่โฆษณำดิจิตอล 
เอเจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรจะเป็นผู้ส่งข้อมูลของงำนโฆษณำในรูปแบบดิจิตอลมำให้บ ริษัท
โดยทีมงำน Digital Media ซึ่งขึน้กบัฝ่ำยปฎิบตัิกำรของบริษัทจะด ำเนินกำรตดัต่อและใสเ่ทคนิคต่ำงๆ 
เพื่อให้เป็นภำพยนตร์โฆษณำที่สมบรูณ์และเหมำะสมกบัรูปแบบของจอดิจิตอลตำ่งๆ นอกจำกนีห้ำกเอ
เจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรนัน้ๆ ไม่มีงำนโฆษณำในรูปแบบดิจิตอลทำงทีมงำน Digital Media 
ของบริษัทสำมำรถให้บริกำรออกแบบงำนโฆษณำร่วมกบัเอเจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำและบริกำรตัง้แต่
น ำเสนอเนือ้เร่ือง (Story Board) แผนกำรผลิต และรำยละเอียดงำนภำพยนตร์โฆษณำให้เอเจนซี่หรือ
เจ้ำของสนิค้ำและบริกำรเพื่อพิจำรณำและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรำยละเอียดทัง้หมด จำกนัน้
บริษัทจะท ำกำรผลิตงำนออกมำในรูปแบบของกรำฟฟิกภำพเคลื่อนไหวให้เป็นภำพยนตร์โฆษณำที่
สมบรูณ์พร้อมใช้งำนเมื่อได้ภำพยนตร์โฆษณำที่สมบรูณ์พร้อมใช้งำนกบัจอดิจิตอล บริษัทจะด ำเนินกำร
น ำภำพยนตร์โฆษณำเข้ำสูร่ะบบและน ำไปออกอำกำศตำมสือ่โฆษณำตำมควำมต้องกำรของลกูค้ 

2.5.7 กำรจัดหำอุปกรณ์จอดิจิทัล 
บริษัทมีระบบกำรสัง่ซือ้จอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจำกตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตที่ผ่ำนกำร

คดัเลือก (Approved Vendor List) ทัง้นีปั้จจัยหลกัในกำรพิจำรณำและกำรก ำหนดคุณสมบตัิของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี 
และจอแอลอีดีที่ใช้ส ำหรับติดตัง้สือ่โฆษณำของบริษัทมีดงันี ้  

1) วสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตต้องเป็นวสัดทุี่มีรูปทรงสวยงำมและคงทนเป็นที่ยอมรับเหมำะสมกบั
กำรใช้งำนในพืน้ท่ีนัน้และได้มำตรฐำนตำมที่บริษัทก ำหนด 

2) คุณภำพของจอดิจิตอลเป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคญัมำกเนื่องจำกคุณภำพของหลอดไฟและจอทีวี
ดิจิตอลมีหลำยระดบัซึ่งแตกต่ำงในกำรแสดงภำพ ควำมสว่ำง และควำมคมชดั รวมถึงอำยกุำรใช้งำน 
โดยที่ผำ่นมำบริษัทจะเลอืกใช้หลอดไฟและจอทีวีดิจิตอลจำกบริษัทผู้ผลติชัน้น ำซึง่มีรำคำคอ่นข้ำงสงูแต่
ในขณะเดียวกันก็ให้ประสิทธิภำพในกำรน ำเสนอที่สงู ละเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่หรือเจ้ำของสินค้ำ
และบริกำร 

3) ควำมมัน่คงของตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ ผลิตเป็นอีกปัจจัยที่บริษัทให้ควำมส ำคญัเนื่องจำกปัจจุบนัมี
ตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตหลำยบริษัทซึ่งบริษัทจะคดัเลือกตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตที่มีควำมมัน่คง
ทัง้ในด้ำน ฐำนะกำรเงิน ประวตัิกำรด ำเนินงำน ผลงำนท่ีผำ่นมำ และคณุภำพกำรให้บริกำรหลงักำรขำย 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตจะสำมำรถให้บริกำรที่มีคณุภำพต่อบริษัทถึงแม้ว่ำตวัแทน
จ ำหนำ่ยและผู้ผลติเหลำ่นีจ้ะมีคำ่บริกำรท่ีสงูกวำ่ตวัแทนจ ำหนำ่ยและผู้ผลติอื่นๆ 

4) กำรบริกำรหลงักำรขำยของตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคญัเพื่อให้
บริษัทมัน่ใจในคณุภำพของจอภำพและอปุกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในมำตรฐำนคณุภำพที่ดีอยู่เสมอเพื่อสร้ำง
ควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและเอเจนซี่วำ่คณุภำพอปุกรณ์ที่บริษัทเลอืกใช้มีคณุภำพท่ีดีที่สดุ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ว่ำจ้ำงตวัแทนจ ำหน่ำยและผู้ผลิตเป็นผู้ รับเหมำออกแบบจัดหำอุปกรณ์ติดตัง้และจดัหำ
ซอฟต์แวร์ควบคมุจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดี ตำมเง่ือนไขตำมควำมต้องกำรที่บริษัทก ำหนด โดยบริษัทจะท ำ
กำรตรวจสอบอยำ่งละเอียดในกำรรับมอบงำนในแตล่ะขัน้ตอน 
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2.5.8 กำรจัดหำซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมกำรบริหำรสื่อมัลตมิีเดีย 

ส ำหรับระบบควบคมุบริหำรสือ่โฆษณำมลัติมีเดียในระบบรถไฟฟ้ำมหำนครและป้ำยโฆษณำดิจิตอลนัน้บริษัท
ได้ว่ำจ้ำงผู้ผลิตซึ่งผ่ำนกำรคดัเลือกที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงเป็นผู้ออกแบบจดัหำอปุกรณ์ติดตัง้และพฒันำซอฟต์แวร์
ควบคมุระบบรูปแบบเฉพำะส ำหรับกำรควบคมุกำรแพร่ภำพสือ่ตำ่งๆ ที่ เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทซึง่ระบบดงักลำ่ว
สำมำรถควบคุมจำกส่วนกลำง (Central Control) ในกำรปรับเปลี่ยนสญัญำณภำพ ปรับระดบัควำมสว่ำง เสียง เปิด-ปิด
สญัญำณได้แบบตัง้โปรแกรมเฉพำะชัว่โมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยกำรสง่ค ำสัง่ควบคมุจำกส ำนกังำน
ของผำ่นระบบควบคมุออนไลน์  

ในส่วนของระบบควบคุมป้ำยอจัฉริยะบนทำงด่วนบริษัทได้ว่ำจ้ำงตัวแทนจ ำหน่ำยและผู้ ผลิตซึ่งผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกบริษัท (Approved Vendor List) เป็นผู้ ออกแบบจัดหำอุปกรณ์ติดตัง้และพฒันำซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ ซึ่ง
ระบบดังกล่ำวสำมำรถควบคุมจำกส่วนกลำง (Central Control) โดยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ ควบคุม
ระบบงำนดงักลำ่วจำกศนูย์ควบคมุผำ่นออนไลน์ 

2.5.9 กำรตรวจสอบดูแลป้ำยโฆษณำและส่งมอบงำนให้กบัลูกค้ำ 

ในกำรให้บริกำรลูกค้ำทุกครัง้นอกจำกบริษัทจะถ่ำยภำพโฆษณำจัดส่งให้ลูกค้ำเพื่อ เป็นหลักฐำนว่ำได้
ให้บริกำรตำมที่ตกลงกนัแล้วบริษัทยงัมีกำรท ำรำยงำนสรุปกำรลงสื่อโฆษณำของบริษัทพร้อมรูปภำพประกอบและสง่ไปให้
ลกูค้ำทกุครัง้เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่บริษัทได้ขึน้สื่อโฆษณำครบถ้วนตรงตำมเวลำในรูปแบบท่ีได้ตกลงกนัไว้โดยบริษัทจะจดัสง่
รำยงำนสรุปดงักลำ่วให้กบัลกูค้ำภำยในระยะเวลำประมำณ 1 - 2 สปัดำห์ นบัจำกที่บริษัทขึน้สือ่โฆษณำเรียบร้อย ทัง้นีล้กูค้ำ
ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นกลุม่บริษัทเอเจนซี่ซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทมำอย่ำงยำวนำนโดยกลุม่บริษัทเอเจนซี่จะท ำหน้ำที่
เป็นตวักลำงระหว่ำงบริษัทกับเจ้ำของสินค้ำและบริกำรซึ่งมีบทบำทที่ส ำคญัในกำรช่วยดูแลให้ลกูค้ำของตนที่เป็นเจ้ำของ
สนิค้ำและบริกำรทรำบวำ่บริษัทได้ให้บริกำรตำมที่ตกลงกนักบัเจ้ำของสนิค้ำแล้ว นอกจำกนีส้ ำหรับลกูค้ำที่เป็นเจ้ำของสินค้ำ
และบริกำร (Direct Clients) บริษัทจะมีกำรสือ่สำรกบัลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อสอบถำมถึงควำมเห็นของลกูค้ำเพื่อให้มัน่ใจวำ่
ลกูค้ำพงึพอใจในสือ่โฆษณำของบริษัทท ำให้ลกูค้ำกลบัมำซือ้สือ่โฆษณำกบับริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 

กำรสัง่ซือ้สื่อและบริกำรของลกูค้ำของบริษัทจะเป็นกำรสัง่ซือ้สื่อโฆษณำเป็นครัง้ๆ และเป็นระยะเวลำสัน้ๆ 
โดยมีระยะเวลำในกำรลงสือ่โฆษณำประมำณ 7 - 30 วนั ในสว่นกำรเก็บเงินค่ำบริกำรกบัลกูค้ำของบริษัทนัน้บริษัทมนีโยบำย
กำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท (Credit Term) เป็นระยะเวลำ 30 - 90 วนั แต่หำกเป็นกลุม่เจ้ำของสินค้ำและบริกำรบริษัท
จะให้สนิเช่ือในระยะเวลำที่สัน้กวำ่ คือ 30 - 60 วนั หรือรับช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำรเป็นเงินสดหำกเป็นลกูค้ำรำยใหมท่ี่ไมเ่คย
เป็นลกูค้ำกบับริษัทมำก่อน 
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3.      ปัจจัยควำมเสี่ยง  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจัยเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งที่ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยได้มีกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรจดักำรควำมเสีย่งที่ครอบคลมุทกุกิจกรรมทำงธุรกิจและ
ผลกัดนัให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมกำรท ำงำนในบริษัทฯ ควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจอำจมำจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ซึ่งอำจจะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยได้วำงแผนบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง
อย่ำงมีประสิทธิภำพตัง้แต่กำรวำงผลกลยทุธ์ กำรปฏิบตัิงำน กำรตดัสินใจลงทนุเพื่อด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงกำรควบคมุ
และติดตำมเพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ปัจจัยควำมเสี่ยงหลกัๆ ที่มีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  
มีดงันี ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถต่อสัญญำสัมปทำน หรือสัญญำเช่ำพืน้ที่หรือสัญญำกับพันธมิตรทำงธุรกิจ 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัในระยะยำว บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้อง
พิจำรณำสรรหำพืน้ที่ติดตัง้สื่อโฆษณำในท ำเลที่มีศกัยภำพ มีผู้ เดินทำงและสญัจรผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะสง่ผลต่อมลูคำ่
ของสื่อโฆษณำของบริษัทฯ นอกจำกนีส้ื่อโฆษณำที่มำจำกสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกำรเป็นตวัแทนจัดจ ำหน่ำยสื่อ
โฆษณำกบัผู้ให้บริกำรเอกชน ซึง่บริษัทฯ มีหน้ำที่หำลกูค้ำและรับรำยได้จำกสว่นแบง่รำยได้จำกกำรขำยสื่อโฆษณำ โดยในปี 
2563 คู่สญัญำที่สร้ำงรำยได้สูงสุดคือ บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งสร้ำงรำยได้ให้บริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 13.6 ของรำยได้รวมทัง้หมด โดยที่มำสเตอร์ แอด ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลำของสญัญำสิน้สดุตอน
สิน้ปี 2567  

ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญำเช่ำหรือสญัญำสมัปทำนต่ำงๆ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัเง่ือนไขตำมที่ระบุ 
บริษัทฯ จึงอำจได้รับควำมเสี่ยงหำกไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำทำงธุรกิจรำยใดรำยหนึ่งจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ตำม
เง่ือนไขที่ก ำหนด หรือควำมเสี่ยงจำกกรณีที่ผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรือกำรบอกเลิกสัญญำอัน
เนื่องมำจำกผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่เช่ำ/ให้สิทธิ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของ
บริษัทฯ รวมถึงต้นทนุท่ีบริษัทฯ ได้ลงทนุไปกบักำรติดตัง้ รือ้ถอนสือ่โฆษณำก่อนสิน้สดุสญัญำ 

จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำมำตลอด และไม่
เคยกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรผิดสญัญำข้อหนึ่งข้อใดในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัจนเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบร้ำยแรงต่อบริษัทฯ 
และจำกประสบกำรณ์ในธุรกิจสือ่โฆษณำนอก สำมำรถมัน่ใจได้วำ่บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบถึงผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะได้รับควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขได้อยำ่งครบถ้วน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัยที่มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมพืน้ที่ใน
กรุงเทพมหำนคร และอีกกว่ำ 52 จงัหวดัทัว่ประเทศ ซึ่งอยู่ภำยใต้สญัญำเช่ำพืน้ที่หรือสญัญำสมัปทำน โดยไมม่ีสญัญำใดที่
สร้ำงรำยได้เป็นสดัส่วนเกินกว่ำร้อยละ 30.0 ของรำยได้รวม ดงันัน้หำกเกิดผลกระทบจำกกำรยกเลิกสญัญำใดๆ บริษัทฯ  
จึงมัน่ใจวำ่ไมม่ีผลตอ่รำยได้สว่นใหญ่ของบริษัทฯ 

นอกเหนือจำกนี ้บริษัทฯ ยงัร่วมเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบัเจ้ำของพืน้ที่ อำทิเช่น เจ้ำของสมัปทำน ผู้ประกอบกำร
ห้ำงสรรพสนิค้ำ เจ้ำของอำคำร โดยไมเ่พียงแตก่ำรให้บริกำรสือ่โฆษณำในพืน้ท่ีดงักลำ่วเทำ่นัน้ แตย่งัเป็นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม
ให้กบัเจ้ำของพืน้ท่ีจำกกำรร่วมกนัพฒันำสือ่โฆษณำผำ่นนวตักรรมและกำรออกแบบที่ทนัสมยั รวมถึงรูปแบบกำรน ำเสนอสื่อ
โฆษณำที่น่ำสนใจ จึงท ำให้เง่ือนไขสญัญำสว่นใหญ่จะให้สิทธิกำรต่อสญัญำกบับริษัทฯ เป็นล ำดบัแรก (First Right) ท ำให้
บริษัทฯ สำมำรถต่ออำยสุญัญำที่ส ำคญัมำได้โดยตลอด อีกทัง้ขยำยอำยสุญัญำเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมเช่ือมัน่
และไว้วำงใจจำกคูส่ญัญด้วยดีเสมอมำ 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรมีภำระผูกพันกับคู่สัญญำที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

เนื่องจำกในปัจจบุนั มีผู้ ให้บริกำรสื่อโฆษณำเพิ่มขึน้จ ำนวนมำกท ำให้กำรแข่งขนัในธุรกิจสือ่โฆษณำมีควำมรุนแรง
มำกยิ่งขึน้ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจกำรให้บริกำรผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในระยะยำว บริษัทฯ ได้มีกำรวำงแผนกลยทุธ์ใน
กำรขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัเพื่อให้บริกำรลกูค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องท ำสญัญำเช่ำหรือสญัญำรับสิทธิด ำเนินงำนระยะยำวกับเจ้ำของพืน้ที่สื่อโฆษณำเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนั อยำ่งไรก็ตำมกำรท ำสญัญำระยะยำวดงักลำ่ว ท ำให้เกิดภำระผกูพนักำรช ำระเงินในอนำคตของบริษัทฯ ซึง่ต้องทยอย
รับรู้คำ่ใช้จ่ำยตลอดอำยสุญัญำ ในขณะท่ีรำยได้ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตขึน้อยูก่บัปัจจยัภำยนอกอื่นๆ อำทิ สภำวะ
เศรษฐกิจ แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น ดงันัน้ ในกรณีที่รำยได้จำกกำรขำยสือ่โฆษณำ
ลดลดอย่ำงมีนยัส ำคญั จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงที่จะกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
บริษัทฯ มีภำระผกูพนัที่ต้องจ่ำยในอนำคตรวมทัง้สิน้ 4,909 ล้ำนบำท โดยภำระผกูพนัหลกัได้แก่ สญัญำให้สิทธิบริหำรสื่อ
โฆษณำ บริษัทฯ ท ำสญัญำระยะยำวกบับริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 2,800 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
57.0 ของสญัญำที่มีภำระผกูพนัของบริษัทฯ และสญัญำเช่ำสือ่โฆษณำบนระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสำรประจ ำทำง
ปรับอำกำศ ที่บริษัทฯ ท ำสญัญำระยะยำวกบัองค์กำรขนสง่มวลชนกรุงเทพหรือ  ขสมก. จ ำนวน 1,016 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 20.7 ของสญัญำที่มีภำระผกูพนัของบริษัทฯ ซึ่งหำกเกิดควำมเสี่ยงรำยได้จำกสื่อจำกมำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) 
และสื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศลดลง อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงธุรกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ในอนำคต 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนและกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจไทยสง่ผลอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ประกอบภำยในประเทศ โดยผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ ขึน้อยู่กับอุปสงค์ภำยในประเทศเป็นหลกั ซึ่งอำจจะได้รับผลกระทบจำกกำรปรับตวัของเศรษฐกิจในประเทศจำก
ปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ รวมถึงกำรชะลอตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ อตัรำเงินเฟ้อ กำรสง่ออก 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เป็นต้น ซึง่ปัจจยัเหลำ่นีส้ง่ผลกระทบทำงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่รำยได้และก ำลงัซือ้ พฤติกรรมกำร
ใช้จ่ำย และระดบัควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภค ซึง่ผู้ประกอบกำรอำจปรับลดงบประมำณส ำหรับสือ่โฆษณำ เนื่องจำกกำรใช้จ่ำย
ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มลดลง 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรจะพิจำรณำจดัสรรงบประมำณในสื่อโฆษณำเมื่อมัน่ใจว่ำเป็นกำรลงทนุที่มีประสิทธิภำพและ
คุ้มค่ำ น ำมำซึ่งรำยได้ของเจ้ำของแบรนด์สินค้ำ ด้วยกำรเลือกใช้ประเภทของสื่อโฆษณำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถเข้ำถึง
กลุม่เป้ำหมำยได้ชดัเจน และเป็นต้นทนุสื่อโฆษณำที่อยูใ่นระดบัต ่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัสื่อโฆษณำอื่นๆ แต่สง่ผลต่อกำรรับรู้
ของผู้ รับชมในอัตรำที่สูง ซึ่งสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัยมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนคุ้ มค่ำมำกกว่ำเมื่อเทียบกับสื่อ
โฆษณำประเภทสือ่สิง่พิมพ์และสือ่โทรทศัน์  

บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่ถึงแม้จะมีควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจอยำ่งตอ่เนื่อง แต่กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่
อยู่อำศยัที่มีประสิทธิภำพ คณุภำพ และกำรให้บริกำรหลงักำรขำย จะเป็นปัจจยัส ำคญัที่จะช่วยรักษำอตัรำกำรเติบโตของ
บริษัทฯ ได้ทำ่มกลำงควำมท้ำทำยของควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำสื่อโฆษณำดิจิทัลกลำงแจ้งของบริษัท 

สื่อโฆษณำหลกัประเภทหนึ่งของบริษัทฯ คือสื่อโฆษณำประเภทดิจิทลั ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริกำรสื่อดังกลำ่วมำตัง้แต่
ปี 2556 เป็นต้นมำ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัเป็นจ ำนวนมำก โดยสื่อประเภทดิจิทลัสำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กับบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นจ ำนวนประมำณ 1,638 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ของรำยได้รวมของบริษัทฯ  
ดงันัน้ หำกสือ่โฆษณำประเภทดิจิทลัได้รับผลกระทบไมว่ำ่ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมอำจเกิดควำมเสีย่งตอ่ผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมของบริษัทฯ และสง่ผลต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ได้ ทัง้นีส้ื่อโฆษณำประเภทดิจิทลัเป็นสื่อโฆษณำที่ได้รับควำม
นิยมเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยมี Utilization Rate อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวำ่ค่ำเฉลีย่ของสือ่โฆษณำรวมของบริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรผลิตสื่อโฆษณำที่ต ่ำสำมำรถช่วยให้เจ้ำของแบรนด์สินค้ำและนกักำรตลำดสำมำรถประหยดังบประมำณ หรือจัดสรร
งบประมำณสื่อโฆษณำได้อยำ่งคุ้มคำ่ อีกทัง้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัและสำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมทำงกำรตลำดที่น ำเสนอได้
อยำ่งรวดเร็วสอดคล้องกบักลยทุธ์ทำงกำรตลำดรูปแบบตำ่งๆ  

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีกำรวำงแผนบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส ำหรับสือ่
โฆษณำดิจิทลัให้มีควำมทนัสมยั มีเสถียรภำพ และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อให้
เจ้ำของแบรนด์สำมำรถสือ่สำรกบัลกูค้ำได้อยำ่งตรงจดุ 

ควำมเสี่ยงด้ำนข้อกฎหมำยควบคุมป้ำยโฆษณำและอุบัติภยัที่อำจเกิดขึน้กับป้ำยโฆษณำของบริษัท 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัและมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรของกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยหรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง
กบัป้ำยโฆษณำ เพื่อเตรียมมำตรกำรรองรับให้กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำของบริษัทฯ ถกูต้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดซึง่
อำจจะสง่ผลกระทบกบัควำมตอ่เนื่องในกำรให้บริกำรของบริษัท  

ส ำหรับควำมเสี่ยงจำกอุบัติภัยที่อำจจะเกิดขึน้กับป้ำยโฆษณำของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย 
ภำพลกัษณ์และควำมเช่ือถือในกำรให้บริกำร ยิ่งไปกว่ำนัน้บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมปลอดภยัต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ติดตัง้สือ่โฆษณำสงูสดุด้วยกำรค ำนงึถึงกำรออกแบบสื่อโฆษณำและก่อสร้ำงป้ำยโฆษณำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
หน่วยงำนผู้ดแูลก ำหนด เพื่อให้กำรติดตัง้สื่อโฆษณำเป็นมำตรฐำนทัง้รูปแบบและโครงสร้ำงที่ปลอดภยัสภำพแวดล้อม รวม
ไปถึงมำตรกำรตรวจรับและกำรตรวจสอบมำตรฐำนคุณภำพตำมก ำหนดระยะเวลำ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังพิจำรณำจัดท ำ
ประกนัภยัที่อำจจะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินและบคุคลภำยนอกร่วมด้วย ซึ่งจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำท  
ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรขดักบักฎหมำยหรือข้อก ำหนด และกฎระเบียบตำ่งๆ เกิดขึน้  

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงเอเจนซี่โฆษณำรำยใหญ่ 

กำรให้บริกำรธุรกิจสื่อโฆษณำของบริษัทฯ ช่องทำงรำยได้จำกกำรขำยสื่อโฆษณำมำจำก 2 ช่องทำงหลัก  
คือกำรขำยตรงกบัเจ้ำของสินค้ำและบริกำร และอีกช่องทำงคือขำยสื่อโฆษณำผ่ำนเอเจนซี่โฆษณำรำยใหญ่ ซึ่งเป็นตวัแทน
เจ้ำของสินค้ำและบริกำร กำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยสื่อโฆษณำ วำงแผนกลยทุธ์กำรใช้สื่อโฆษณำ รวมถึงก ำหนดแผนกำรใช้
งบประมำณโฆษณำและตดัสินใจจดัสรรงบประมำณ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กำรเลือกใช้สื่อโฆษณำจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจำก
กำรลงทนุได้อย่ำงสงูสดุ โดยสดัสว่นรำยได้จำกกลุม่เอเจนซี่และเจ้ำของสินค้ำและบริกำรคิดเป็นประมำณร้อยละ 70.0 และ
ร้อยละ 30.0 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรทัง้หมดในปี 2563 ตำมล ำดบั 

 ในธุรกิจสือ่โฆษณำ เอเจนซี่โฆษณำ ท ำหน้ำที่เป็นตวักลำงระหวำ่งผู้ให้บริกำรโฆษณำและเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร 
หน้ำที่หลกัของเอเจนซี่คือกำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำด รวมไปถึงก ำหนดแผนกำรใช้งบสือ่โฆษณำ และตดัสนิใจเลอืกใช้
สื่อโฆษณำประเภทต่ำงๆ ให้กับเจ้ำของสินค้ำและบริกำร ทัง้นีเ้อเจนซี่จะไม่ท ำสญัญำระยะยำวกับบริษัทผู้ ให้บริกำรสื่อ
โฆษณำ แต่จะพิจำรณำแผนกำรใช้สื่อโฆษณำตำมแผนกำรตลำด และกำรโฆษณำของเจ้ำของสินค้ำและบริกำรแต่ละรำย
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ตำมควำมเหมำะสม ถึงแม้วำ่จะไมม่ีเอเจนซี่รำยใดที่มีสดัสว่นรำยได้เกินกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้รวมทัง้หมด แตร่ำยได้จำก
เอเจนซี่ 10 รำยแรก ในปี 2563 มีมลูคำ่เป็นร้อยละ 41.1 ของรำยได้ 

 บริษัทฯ เช่ือว่ำสื่อโฆษณำใหม่ของบริษัทฯ จะได้รับควำมนิยมและกำรตอบรับที่ดีจำกลกูค้ำในทกุกลุม่สินค้ำและ
บริกำร บริษัทฯ มีระบบบริหำรจดักำรสือ่โฆษณำที่มีประสิทธิภำพ ซึง่สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งถกูต้องรวดเร็ว อีกทัง้ยงั
มีระบบบริหำรจดักำรที่ดีในกำรตรวจสอบและดแูลกำรซอ่มแซมสื่อโฆษณำ รวมถึงกำรรำยงำนสภำพป้ำยให้กบัลกูค้ำอยำ่ง
ตอ่เนื่องท ำให้ลกูค้ำมีควำมมัน่ใจในกำรเลอืกใช้บริกำรกบับริษัทฯ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงจำกกรณีที่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ถอืหุ้นในบริษัทฯ มำกกว่ำร้อยละ 25 

บริษัทฯ มีกลุ่มนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 25.09 ของทุนจดทะเบียนและ
จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งอำจสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นกลุ่มดงักล่ำวรวมคะแนนเสียงเพื่ อลงมติในที่ประชุมที่จะสำมำรถ
ควบคมุเสียงข้ำงมำกในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นๆ ของบริษัทฯ อำจได้รับควำมเสี่ยงในกำรรวบรวมคะแนน
เสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรจดักำรโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  โดยได้มีกำร
ก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหวำ่งกรรมกำรและผู้บริหำรอยำ่งชดัเจน
และโปร่งใส รวมถึงมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกบักรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
รวมถึงบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่บคุคลดงักลำ่วจะไมม่ีสทิธิในกำรออกเสยีงเพื่ออนมุตัิรำยกำรนัน้ๆ เพื่อ
ควำมโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำร
ทัง้หมด 8 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำสอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนออนมุตัิต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นในโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของกรรมกำร ฝ่ำยจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพและ
เป็นไปด้วยควำมถกูต้อง โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ทรัพยำกรบคุคลถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยผลกัดนัให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จได้ตำมที่
วำงแผนไว้ ซึ่งธุรกิจให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศยัของบริษัทต้องพึ่งพิงบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนจ ำนวนมำก   
เพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กับเอเจนซี่ เจ้ำของแบรนด์สินค้ำ รวมถึงพนกังำนที่ดูแล บ ำรุงรักษำสื่อโฆษณำของ  
บริษัทฯ ให้มีประสทิธิภำพสำมำรถน ำเสนอโฆษณำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งดีที่สดุซึง่ต้องอำศยัควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท ำงำน ซึง่ตลำดแรงงำนคณุภำพมีกำรแขง่ขนัสงู โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรเพื่อบริหำรจดักำรควำม
เสีย่งดงักลำ่วที่อำจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

- กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยโครงกำร 

Employee Referral Program เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถสรรหำบุคลำกรได้ในแบบที่บริษัทฯ ต้องกำร ร่วมกับ

สถำบนักำรศึกษำจดักิจกรรม Road Show แนะน ำบริษัทฯ รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ

เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น  

- กำรพฒันำและสนบัสนุนให้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ได้มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถผ่ำน Talent 

Program พร้อมโอกำสในกำรพฒันำ เรียนรู้ และควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 
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- กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ สือทอดต ำแหน่ง (Successor Program) เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ          

บคุลำกรท่ีจะสบืทอดต ำแหนง่เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งตอ่เนื่องเมื่อมีต ำแหนง่งำนส ำคญัว่ำง 

 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มุ่งเน้นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
กระบวนกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ โดยได้มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) ที่มีควำมชดัเจนและครอบคลมุ และมีกำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน และแนวทำงปฏิบตัิในกิจกรรม
กำรท่ีอำจท ำให้น ำไปสูก่ำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงมีกำรสือ่สำรให้บคุคลภำยในและภำยนอกองค์ได้รับทรำบ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรกำรตรวจสอบป้องกนัและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน่จำกกิจกรรมด ำเนินงำนของบริษัท  
มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคมุและติดตำมกระบวนกำรท ำงำนท่ีอำจเกิดกำรทจุริตได้ เพื่อยืนยนัควำมถกูต้องของกำร
ปฏิบตัิงำนให้มีควำมสจุริตโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต รวมทัง้เปิดช่องทำงกำรสื่อสำรให้ผู้มีสว่นได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแส 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัทจุริตได้โดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิก
แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 37 

 

4.      ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  
 

4.1 สินทรัพย์ถำวรหลกั  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถำวรหลกัประเภทที่ดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 8,209.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.01 ของ
สนิทรัพย์รวม ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

รำยกำร ลักษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบัญชี
สุทธิ 

(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน เจ้ำของ 12.0 -ไมมี่- 
2. สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่ เจ้ำของ 100.3 -ไมมี่- 
3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน เจ้ำของ 107.4 -ไมมี่- 
4. ยำนพำหนะ เจ้ำของ 11.9 ภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 
5. อปุกรณ์โฆษณำและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เจ้ำของ 2,058.5 -ไมมี่- 
6. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง/1 เจ้ำของ 720.7 -ไมมี่- 
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้ำของ 69.7 -ไมมี่- 
8. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ เจ้ำของ 5,128.5 ภำยใต้สญัญำเชำ่ 

รวม 8,209.0                   
1 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง สว่นใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงสือ่โฆษณำใหม่ๆ  ของบริษัทเช่น สือ่โฆษณำดิจิทลัในจดุส ำคญัๆ 
ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั เป็นต้น 

4.2 เคร่ืองหมำยบริกำร  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำกบักรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งได้รับกำรอนมุตัิแล้วจ ำนวน 5 เคร่ืองหมำย โดยเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะมีอำย ุ10 ปี และสำมำรถต่ออำยุ
ได้ทกุ 10 ปี 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

ประเภท ออกให้เมื่อ วันหมดอำยุ ทะเบียนเลขที่ 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับป้ำย
โฆษณำที่ท ำด้วยโลหะ 

25 กนัยำยน 2556 24 กนัยำยน 2566 
 

ค404514 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับป้ำย
โฆษณำอิเล็กทรอนิกส์ 

25 กนัยำยน 2556 24 กนัยำยน 2566 
 

ค404515 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับเคร่ือง
สะท้อนแสงส ำหรับป้ำยโฆษณำ 

25 กนัยำยน 2556 24 กนัยำยน 2566 
 

ค404516 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับสิ่งพิมพ์ที่
เป็นกำรโฆษณำ 

25 ธันวำคม 2555 25 ธันวำคม 2565 ค398273 

  

เคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับให้บริกำร
ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชัน่ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ต 

24 กรกฎำคม 2561 23 กรกฎำคม 2571 191124300 
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4.3 สรุปสัญญำที่ส ำคัญ 

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

(1) เช่ำ/รับสทิธิบริหำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำโดยตรงจำกเจ้ำของพืน้ท่ี/เจ้ำของสทิธิ หรือ 
(2) เช่ำ/รับสิทธิบริหำรจดักำรพืน้ที่โฆษณำโดยอ้อม : รับโอนสิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ี/รับโอนสทิธิกำรบริหำรจดักำรพืน้ท่ี

โฆษณำจำกผู้ได้รับสทิธิเช่ำ/บริหำรจดักำรพืน้ท่ีโฆษณำจำกเจ้ำของพืน้ท่ี/เจ้ำของสทิธิอีกทอดหนึง่   

โดยสญัญำที่ส ำคญัสำมำรถสรุปตำมประเภทสือ่โฆษณำได้ ดงันี ้

4.3.1 สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศกบัองค์กำรขนสง่มวลชน
กรุงเทพ 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: องค์กำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ผู้ ให้เช่ำให้บริษัท เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง
ปรับอำกำศของผู้ ให้เช่ำ รวมทัง้ให้สิทธิแก่บริษัท ในกำรร่วมลงทุน และให้บริกำร
ข่ำวสำรและบนัเทิง ซึ่ง บริษัท มีสิทธิในกำรติดตัง้จอภำพ  พร้อมระบบควบคุมกำร
ออกอำกำศ รวมถึงระบบประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสียงเพื่อเผยแพร่
ข่ำวสำรและควำมบนัเทิงภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงปรับอำกำศ ตำมจ ำนวน
ที่ตกลงกัน จ ำนวน 1,500 คัน เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใต้ข้อตกลงและ
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำในรูปแบบค่ำเช่ำล่วงหน้ำ ค่ำเช่ำรำยเดือน 
ตำมระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 
 
 

12 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบักำรติดตัง้และซอ่มบ ำรุง
ป้ำยโฆษณำ รวมถึงภำษีป้ำยโฆษณำ ภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดเก่ียวกับป้ำย
โฆษณำ โดยบริษัท จะด ำเนินกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุง ณ สถำนที่ที่ผู้ ให้เช่ำก ำหนด 
และในเวลำที่ไมก่ระทบตอ่เวลำเดินรถของผู้ให้เช่ำ  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท ไม่สำมำรถโอนสิทธิประโยชน์ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรแจ้งขอตอ่อำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
ตกลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  
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สญัญำเชำ่เนือ้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศกบัผู้ประกอบกำรเอกชน 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่: ผู้ประกอบกำรเดินรถโดยสำรปรับอำกำศเอกชน 

ผู้ เช่ำ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ผู้ ให้เช่ำให้บริษัท เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง
ปรับอำกำศของผู้ ให้เช่ำเพื่อติดตัง้จอ LCD พร้อมระบบควบคุมกำรออกอำกำศ 
รวมถึงระบบประมวลและฉำยสญัญำณภำพและเสียงภำยในรถยนต์โดยสำรประจ ำ
ทำงปรับอำกำศ ตำมจ ำนวนที่ตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณำ ภำยใต้ข้อตกลง
และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญำ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ให้เช่ำในรูปแบบคำ่เช่ำลว่งหน้ำและคำ่เช่ำรำยเดือน
ตำมระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หำกทำงผู้ ให้เช่ำมีกำรขยำยเส้นทำงหรือเพิ่มจ ำนวนรถโดยสำรในเส้นทำงเดิม 
ผู้ ให้เช่ำตกลงให้สิทธิกำรเช่ำแก่บริษัท โดยมีอัตรำไม่ต ่ำกว่ำค่ำเช่ำที่ก ำหนดใน
สญัญำ 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 3 – 10 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้ำที่รับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกรณีที่ข้อควำม หรือภำพ
บนแผ่นป้ำยโฆษณำก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบคุคลอื่น หรือ
ได้รับกำรร้องเรียนจำกบคุคลอื่นว่ำก่อให้เกิดควำมเสียหำย และจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกบักำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุงป้ำยโฆษณำ โดยบริษัท 
จะด ำเนินกำรติดตัง้และซ่อมบ ำรุง ณ สถำนที่ที่ผู้ ให้เช่ำก ำหนด และในเวลำที่ไม่
กระทบตอ่เวลำเดินรถของผู้ให้เช่ำ  

นอกจำกนี ้ไม่ว่ำด้วยเหตใุด บริษัท มีหน้ำที่ถอดวสัดโุฆษณำ และจอ LCD ที่ติดตัง้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำเอง  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท ไม่สำมำรถโอนสิทธิประโยชน์ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรแจ้งขอตอ่อำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย
ตกลงกนัเลกิสญัญำนีโ้ดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมือช่ือของคูส่ญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที 

คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที  

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สิทธิบริษัท ในกำร จัดหำ ติดตัง้  และบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำในระบบ
รถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที (PIDs และ Digital @ MRT)  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่ำให้สิทธิล่วงหน้ำและส่วนแบ่ง
รำยได้จำกกำรขำยสื่อโฆษณำที่ได้รับตำมสญัญำ ตำมระยะเวลำให้บริกำร ในอตัรำ
ที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ประมำณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสญัญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจดัหำ ติดตัง้ ด ำเนินกำรตลำด กำรขำยและบริหำรจดักำร
สื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำเอ็มอำร์ที (PIDs และ Digital @ MRT) และมีหน้ำที่
จดัหำและติดตัง้จอ และระบบตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ให้สทิธิ โดยติดตัง้ให้แล้วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสัญญำสิน้สุดลง บริษัท จะต้องรือ้ถอนจอและระบบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ปรับปรุงสง่คืนสภำพพืน้ท่ีภำยในระยะเวลำที่ตกลงกนั  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำฉบบันี ้หำกไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยสุญัญำสิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรแจ้งขอตอ่อำย/ุขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
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4.3.2 สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง (Outdoor) 

สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำภำพน่ิง (Static) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรภำครัฐ และผู้ประกอบกำรเอกชน  

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

ลักษณะของสัญญำ ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สทิธิตกลงให้ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิเช่ำพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 
ห รือใ ห้สิท ธิ  ก่อสร้ำงดูแลบ ำ รุง รักษำ หรือหำผลประโยชน์จำกป้ำยโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์  

อัตรำค่ำตอบแทน ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะช ำระคำ่ตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบคำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ และ/หรือ
คำ่เช่ำรำยเดือนหรือรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั  

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 9 ปี  

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

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของผู้เช่ำ/ผู้รับสิทธิ 

• ยื่นแบบขออนุญำตปลูกสร้ำงป้ำยต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และ
ก่อสร้ำงป้ำยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

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

• รับผิดชอบภำษีโรงเรือน ภำษีป้ำย ค่ำภำษีอำกร และภำษีใดๆ ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เก่ียวกับที่ดิน และป้ำยโฆษณำประสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกบัสญัญำ
เช่ำ  

• ในกรณีที่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน หรือผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิสัง่ให้รือ้ถอน
ป้ำย เมื่อสญัญำสิน้สดุลง ไมว่ำ่ด้วยเหตใุด ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิมีหน้ำที่รือ้ถอนโครงสร้ำง
ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ พร้อมอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิออก
จำกพืน้ท่ีเช่ำ พร้อมสง่มอบพืน้ท่ีติดตัง้ป้ำยให้แก่ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในสภำพเรียบร้อย ปรำศจำกกำรช ำรุดบกพร่อง และรอนสิทธิ ด้วย
คำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิเอง  

• อย่ำงไรก็ดี สญัญำบำงฉบบันัน้ระบุให้ทรัพย์สินต่ำงๆ ที่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิได้ก่อสร้ำง
หรือจดัท ำขึน้ในพืน้ท่ีตำมสญัญำทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สทิธิ
ทันทีเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ แต่ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิมีสิทธิใช้สอยด ำเนินกำรและ
รับผิดชอบในกำรจดัหำผลประโยชน์นัน้เองตลอดระยะเวลำเช่ำ 

 

 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 42 

 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย
ตกลงกนัเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สทิธิมีควำมจ ำเป็นต้อง
ใช้สถำนที่เช่ำ/ให้สิทธิ หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิพิจำรณำเห็นว่ำ กำรให้เช่ำ/ให้สิทธิ
ดงักลำ่วมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินกำรหรือภำพพจน์ของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่ำ/
ผู้ให้สทิธิจะแจ้งลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ  
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สญัญำเชำ่สือ่โฆษณำดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรเอกชน  

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท  

ลักษณะของสัญญำ เช่ำพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภำพ /ให้สิทธิในกำรบริหำรหรือร่วมบริหำรจัดกำร
พืน้ที่โฆษณำ รวมถึงเผยแพร่หรือประชำสมัพันธ์ส่งเสริมกำรขำย หรือท ำกำรตลำด
เก่ียวกบัสนิค้ำหรือบริกำรในเชิงธุรกิจใช้สือ่โฆษณำมลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบสว่นแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
สือ่โฆษณำที่ได้รับตำมสญัญำ หรือคำ่เช่ำรำยเดือนตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

ตัง้แต ่2 – 15 ปี  

ทัง้นี  ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป   

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบคำ่ภำษีป้ำยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
• ไม่โฆษณำภำพ/ข้อควำมอนัเป็นสินค้ำของคู่แข่งทำงธุรกิจของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินค้ำใ ห้ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหน้ำทกุครัง้ 

• รับผิดชอบท ำประกนัภยัตลอดอำยสุญัญำเชำ่ เพื่อคุ้มครองควำมเสยีหำยที่อำจเกิด
มีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

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

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกันเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้สถำนที่เช่ำ/ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิจะแจ้งลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ 
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4.3.3 สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำและซุปเปอร์มำร์เก็ต (Retail Media) 

คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: ผู้ประกอบกำรห้ำงสรรพสนิค้ำ  

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สทิธิเช่ำพืน้ท่ีหรือสทิธิในกำรบริหำรสือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์ภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ 
เพื่อพฒันำสือ่โฆษณำ และให้บริกำรเผยแพร่ หรือประชำสมัพนัธ์ หรือสง่เสริมกำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลำในกำรขำยสื่อ
โฆษณำ หรือคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

3 - 6 ปี 

ทัง้นี  ้บริษัท ได้รับสิทธิในกำรต่ออำยุสัญญำ  (Right of First Refusal) หำกบริษัท 
ประสงค์จะตอ่อำยสุญัญำออกไป    

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบคำ่ภำษีป้ำยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
• ไม่โฆษณำภำพ/ข้อควำมอนัเป็นสินค้ำของคู่แข่งทำงธุรกิจของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิ 

และต้องน ำตัวอย่ำงภำพและข้อควำมที่ลงโฆษณำสินค้ำให้ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ใ ห้สิทธิ
พิจำรณำก่อนลงลว่งหน้ำทกุครัง้ 

• รับผิดชอบท ำประกนัภยัตลอดอำยสุญัญำเชำ่ เพื่อคุ้มครองควำมเสยีหำยที่อำจเกิด
มีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิหรือบุคคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

• ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไม่ว่ำกรณีใดๆ บริษัท จะต้องส่งมอบสถำนที่เช่ำคืนแก่
ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไม่สำมำรถให้ผู้อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำอำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำยเวลำ 
หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสัญญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
  



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 45 

 

4.3.4 สื่อโฆษณำภำยในท่ำอำกำศยำน (Air Traveller) 
คู่สัญญำ ผู้ให้เชำ่/ผู้ให้สทิธิ: กรมกำรบินพลเรือน, ทำ่อำกำศยำนไทย 

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

ลักษณะของสัญญำ ให้สิทธิเช่ำพืน้ท่ีหรือสิทธิในกำรบริหำรสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ภำยในทำ่อำกำศ
ยำน เพื่อพฒันำสือ่โฆษณำ และให้บริกำรเผยแพร่ หรือประชำสมัพนัธ์ หรือสง่เสริม
กำรขำย 

อัตรำค่ำตอบแทน ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะช ำระค่ำตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่ำ/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลำในกำร
ขำยสือ่โฆษณำ หรือคำ่เช่ำรำยปีตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

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

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบคำ่ภำษีป้ำยโฆษณำที่เก่ียวข้องกบัสญัญำเช่ำ  
• รับผิดชอบท ำประกันภยัตลอดอำยุสญัญำเช่ำ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่

อำจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่ำหรือบคุคลใดโดยให้มีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ 

• ในกรณีที่สญัญำสิน้สดุลงไมว่ำ่กรณีใดๆ ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสทิธิจะต้องสง่มอบสถำนที่
เช่ำคืนแก่ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

ผู้ เช่ำ/ผู้ รับสิทธิจะไม่สำมำรถให้ผู้ อื่นเช่ำช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สดุลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำย/ุขยำย
เวลำ หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือผู้ ให้เช่ำ/
ผู้ให้สทิธิอำจใช้สทิธิบอกเลกิสญัญำก่อนได้หำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้สิทธิมีควำมจ ำเป็นใน
กำรใช้สถำนท่ีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนัเลิก
สญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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4.3.5 กำรบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์บริษัท ฮัลโล บำงกอก แอล อี ดี จ ำกดั 
คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: ฮลัโลบำงกอก 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ ให้สิทธิแก่บริษัท ในกำรขำยและท ำกำรตลำด รวมถึงให้บริกำรพืน้ที่โฆษณำของฮลั
โลบำงกอก เพื่อให้บริกำรเผยแพร่ หรือ ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรขำย หรือ 
กำรตลำดเก่ียวกบัสนิค้ำ และ/หรือบริกำรในเชิงธุรกิจในรูปแบบสือ่โฆษณำ  

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัท จะช ำระสว่นแบง่รำยได้แก่ผู้ให้สทิธิเป็นไปตำมอตัรำและระยะเวลำที่ตกลงกนั 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

6 ปี 

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

• จะต้องวำงเงินประกนัส่วนแบ่งรำยได้ขัน้ต ่ำเป็นเงินจ ำนวนร้อยละ  50 ของเงิน
ประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่ผู้ให้สทิธิ 

• มีหน้ำที่ช ำระสว่นแบง่รำยได้และเงินประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ่ำให้แก่ผู้ให้สทิธิ 
• จะต้องจัดท ำและก ำหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงแผนด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้ำหมำย 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัท จะไมส่ำมำรถโอนสทิธิได้ เว้นแตไ่ด้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ผู้ให้สทิธิ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สญัญำนีอ้ำจสิน้สุดลงเมื่ออำยุสญัญำสิน้สุดลงโดยไม่มีกำรแจ้งขอต่ออำยุ/ขยำย
เวลำ หรือโดยที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งกระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคูส่ญัญำทัง้
สองฝ่ำยตกลงกนัเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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นอกจำกนีต้ัง้แตปี่ 2559  บริษัทยงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนในกำรขำยและบริหำรจดักำรสทิธิประโยชน์ให้กบั
สมำคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย และบริษัท ไทย ลกี จ ำกดั โดยมีรำยละเอยีดของสญัญำ ดงันี ้

 
4.3.6 กำรบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์ให้กับสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก จ ำกดั 

คู่สัญญำ ผู้ให้สทิธิ: สมำคมกีฬำฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูภมัภ์ และบริษัท 
ไทยลกี จ ำกดั 

ผู้ รับสทิธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญำ แต่งตัง้ให้บริษัทเป็นตวัแทนบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำฟุตบอลฯ และ
บริษัท ไทยลกี จ ำกดั  

ภำยใต้สญัญำบริหำรสิทธิกำรจัดกำรด้ำนกำรขำยฯ โดยลกัษณะกำรบริหำรสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่ำว จะเป็นลักษณะของกำรน ำสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำ  
ฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ำกดั ไปขำยให้กบับคุคลที่สนใจโดยสิทธิดงักลำ่วมิได้
มีกำรโอนมำยงับริษัทฯ 

อัตรำค่ำตอบแทน บริษัทฯจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นสว่นแบ่งรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำย โดยมีกำรประกนั
รำยได้ขัน้ต ่ำให้กบัสมำคมกีฬำฟตุบอลฯ รำยละเอียดของกำรแบง่รำยได้ดงักลำ่วนัน้ 
เป็นข้อก ำหนดที่ตกลงให้ทำงสมำคมกีฬำฟตุบอลฯ เป็นผู้พิจำรณำตอ่ไป 

ระยะเวลำกำร
ให้บริกำร 

8 ปี  

หน้ำที่และภำระผูกพัน 
ของบริษัท 

• ด ำเนินกำรขำยและบริหำรสทิธิประโยชน์ของสมำคม 
• มีหน้ำที่ช ำระเงินประกนัสว่นแบง่รำยได้ขัน้ต ำ่ให้แก่สมำคมฯ  

ตำมทีต่กลงไว้ 

กำรโอนสิทธิประโยชน์
ตำมสัญญำ 

บริษัทจะไมส่ำมำรถโอนสิทธิได้ เว้นแตไ่ด้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ผู้ ให้สิทธิแต่สำมำรถน ำสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของสมำคมภำยใต้สญัญำไปใช้ในกำร
จดัหำรำยได้โดยกำรโอนสทิธิได้ 

กำรสิน้สุดสัญญำ สัญญำนีส้ิน้สุดลงเมื่ออำยุสัญญำสิน้สุดลง หรือโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
กระท ำกำรผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำข้อผิดสญัญำนัน้ให้เสร็จสิน้
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกันเลิกสญัญำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 
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4.4 สัญญำกู้ยมืเงนิและวงเงนิอื่นๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีสญัญำสนิเช่ือและวงเงินอื่นๆ กบัธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 3 แหง่ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

• ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 1 
คู่สัญญำ ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 1 

จ ำนวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 30 ล้ำนบำท  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ ำนวน 300 ล้ำนบำท 
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 150 ล้ำนบำท 
(4) วงเงินหลกัประกนัซอง จ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญำใช้เงิน อตัรำดอกเบีย้ Base Rate 2.13% ตอ่ปี  
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.25 % ตอ่ปี 

 (4) วงเงินหลกัประกนัซอง   อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.00 % ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 

• ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 2 
คู่สัญญำ ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 2 

จ ำนวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 5 ล้ำนบำท  
(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ ำนวน 65 ล้ำนบำท 
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 80 ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี 
(2) วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญำใช้เงิน อัตรำดอกเบีย้ตำมภำวะตลำด(  Money 

Market Rate) 
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 1.00% ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  

  
สว่นที่ 1 หน้ำ 49 

 

• ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 3 
คู่สัญญำ ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนำคำรพำณิชย์แหง่ที่ 3 
จ ำนวนเงนิสนิเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 10 ล้ำนบำท  

(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ ำนวน 100 ล้ำนบำท 
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั (L/G) จ ำนวน 190 ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้และ
ค่ำธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี 
(2) วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญำใช้เงิน อัตรำดอกเบีย้ตำมภำวะตลำด(  Money 

Market Rate) 
(3) วงเงินหนงัสอืค ำ้ประกนั อตัรำคำ่ธรรมเนียม 0.85% ตอ่ปี 

หลักประกัน -ไมม่ี- 
ข้อตกลงอื่น -ไมม่ี- 
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4.5 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และนโยบำยกำรลงทุน  

นโยบำยกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยเน้นกำรลงทนุในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบัควำมเสีย่ง โดย
กำรลงทนุต้องผำ่นกำรพิจำรณำตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิตำมที่ก ำหนด ทัง้นี ้ในทกุๆ ปี บริษัทและบริษัทยอ่ยจะประเมิน
ข้อบ่งชีข้องกำรด้อยค่ำเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หำกพบข้อบ่งชีด้งักลำ่ว บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อย
คำ่ของสนิทรัพย์ในงบก ำไรขำดทนุ 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบำยกำรลงทุนและกำรควบคุมบริษัทย่อย 
ณ วันที่  31 ธันวำคม  2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 5 บริษัท และลงทุนผ่ำนบริษัทย่อย  ดังนี  ้                   

1) ลงทุนผ่ำน บริ ษัท มำสเตอร์  สแตนดำร์ด ดิสเพลย์  จ ำกัด  (บ ริ ษัทย่อย)  จ ำนวน 15 บริษัท  2) ลงทุนผ่ำน  
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั จ ำนวน 4 บริษัท และ 3) ลงทนุผำ่น บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 1 บริษัท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 25 บริษัท  โดยมีมลูคำ่เงินลงทนุตำมวิธีรำคำทนุ เทำ่กบั 1,112.36 ล้ำนบำท หรือคิด 
เป็นร้อยละ 9.08 ของสนิทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทมีจ ำนวน 5 บริษัท ดงัรำยละเอียด
ตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกดั 100.0  126.0 400.0 
2 บริษัท แอด คซูีน จ ำกดั 100.0  10.0 65.8 
3 บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั 100.0  570.0 638.0 
4 บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั 45.0      1.25 0.5 
5 บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ำกดั 80.0       8.0 8.0 
 รวม -  734.0 1,112.3 
 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ   (352.0) 
 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   760.3 

 บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยผำ่นบริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั จ ำนวน 15 แหง่ โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จ ำกดั 100.0                   31.0 12.0 
2 บริษัท เมอร์ซี่ พลสั จ ำกดั 100.0                     3.0 3.0 
3 บริษัท เดอะวนัพลสั จ ำกดั 100.0                   17.0 20.0 
4 บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั   85.0                100.0 121.7 
5 บริษัท บริษัท ทนู่ำ แอดเวอไทซิ่ง จ ำกดั 100.0                     5.0 40.0 
6 บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั 100.0                     1.0 1.0 
7 บริษัท ไบร์ท สกำย มีเดีย จ ำกดั 50.0                   25.0 35.0 
8 บริษัท แพลน บี (มำเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี  90.0                     0.0 0.0 
9         บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั 50.0 90.6 27.4 
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บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกัด          

(“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

10 บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส. มีเดีย จ ำกดั 50.0 43.0 13.6 
11     บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิส เมเนจเม้นท์ จ ำกดั  35.0 25.4 182.2 
12 บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั 50.0 2.0 5.0 
13 บริษัท  ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกดั 50.0 2.0 1.0 
14 บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)* 70.0 136.0 130.0 
15 บริษัท สตำร์ค มลัติมีเดีย จ ำกดั 75.0 24.0 18.0 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่ำนเอ็มเอสดี 323.0 609.9                 

หมำยเหตุ: *บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  ลดทนุ ลดทนุจำกทนุจดทะเบียนเดิม 180 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบียน  
136 ล้ำนบำท ด้วยกำรตดัหุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวน 44 ล้ำนหุ้น 

บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยผำ่นบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั จ ำนวน 4 บริษัท โดยมี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทสิท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกัด  

(“ไอแอม”) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 บริษัท แพลตฟอร์ม มกักะสนั จ ำกดั 70.0 2.0 1.4 
2 บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จ ำกดั 65.0 2.0 1.3 
3 บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี ้เมเนจเมนท์ จ ำกดั 59.0 10.0 5.9 
4 บริษัท เดอะ สกำ ทำเลนท์ เมนเนจเมนต์ จ ำกดั                                                            50.0 5.0 2.5 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่ำนไอแอม 19.0  11.1  

 บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยผำ่น บริษัท สแพลช มีเดยี จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1 บริษัท โดยมีรำยละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่ำน  
บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช ำระแล้ว  
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำเงนิลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุน  
(ล้ำนบำท) 

1 *บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกดั 100.0 85.0 85.0 

 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่ำน บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) 

85.0  85.0   

หมำยเหตุ: บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกัด ลดทนุจำกทนุจดทะเบียนเดิม 113 ล้ำนบำทเป็นทนุ จดทะเบียน 85 ล้ำนบำท ด้วยกำรตดั
หุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวน 0.28 ล้ำนหุ้น 
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นโยบำยกำรลงทนุและกำรควบคมุบริษัทยอ่ย 

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

  
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2563 บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิส เมเนจเม้นท์ จ ำกัด (“ไอแอม”) บริษัทย่อยที่บริษัท 

มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 35.0 ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว ถกูฟ้องร้องตอ่ศำลแพง่ในคดีผิดสญัญำ 
โดยโจทก์ฟ้องร้องเป็นจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไป 
 ต่อมำเมื่อวนัที่ 12 ตลุำคม 2563 ไอแอมได้ยื่นค ำให้กำรต่อสู้คดี โดยภำยใต้ค ำแนะน ำของที่ปรึกษำทำงกฎหมำย 
ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทเช่ือมัน่วำ่คดีนีจ้ะไมก่่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ไอแอม จึงไมไ่ด้บนัทกึประมำณกำรหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้
ไว้ในบญัชี 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คดียงัคงอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำล 
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6.      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

สื่อโฆษณำบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณำภำพนิ่งกลำงแจ้ง  
สื่อโฆษณำดิจิทัลกลำงแจ้ง สื่อโฆษณำภำยในสนำมบิน สื่อโฆษณำ
ภำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ สือ่โฆษณำออนไลน์ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507 
ทุนจดทะเบียน 458,848,957.40 บำท 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสำมัญ) 4,588,489,574.00 หุ้น 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 388,256,810.10 บำท 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนช ำระแล้ว (หุ้น
สำมัญ) 

3,882,568,101 หุ้น 

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 0.10 บำท 
ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหำนำค เขตดสุติ 

กรุงเทพมหำนคร 10300 
ที่ตัง้จดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลกแขวงสีแ่ยกมหำนำค เขตดสุติ 

กรุงเทพมหำนคร 10300 
โทรศัพท์ (662) 530-8053-6 
โทรสำร (662) 530-8057 
Homepage www.planbmedia.co.th 
เลขำนุกำรบริษัท ช่ือ: นำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวนิิจ 

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

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ ช่ือ: นำยธนพร เตชววิรรธน์ 
สถำนท่ีติดตอ่: 1213/420  ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร)  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: (662) 530-8053 ตอ่ 131 หรือ 134 
โทรสำร: (662) 530-8057 
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th 
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นำยทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : (662) 009-9000  
โทรสำร : (662) 009-9991 
TSD Call center: 0 2009-9999 
Website: http://www.tsd.co.th 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
(เดมิช่ือบริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั) 
 ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: (662) 264-0777  
โทรสำร: (662) 264-0789 ถงึ 90 
นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 3853 
นำยเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4501 
นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5313 

 
 6.1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ ำนวน

หุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
 

ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

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

2. บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด  
ดิสเพลย์ จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  

โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6 
 
  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

 570,000,000 570,000,000 หุ้นสำมญั 100 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

3. บริษัท แอด คูซีน จ ำกัด  
1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 530-8053-6  

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

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

4. บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกัด 

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

ด ำเนินธุรกิจตวัแทน
ขำยสื่อโฆษณำ
ประเภทดิจิตอล 

20,000,000 20,000,000 หุ้นสำมญั 45 

5. บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

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

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำภำยนอกที่
อยูอ่ำศยัประเภท
ดิจิทลั 

10,000,000 8,000,000 หุ้นสำมญั 80 

6. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  
โทรศพัท์ : (662) 951-9757 

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

100,000,000 100,000,000 หุ้นสำมญั 85 

7. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

3,000,000 3,000,000 หุ้นสำมญั 100 

8. บริษัท 2000 พับลิชช่ิง แอนด์ มีเดีย 
จ ำกัด 

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

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ และพฒันำ
สื่อโฆษณออนไลน์
บนอปุกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ 

17,000,000 17,000,000 หุ้นสำมญั 35 

      9. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ำกัด 

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

ตวัแทนขำยและ
บริหำรจดักำรสิทธิ
ประโยชน์ที่บริษัท
ได้มำจำกบริษัทใน
เครือ 

1,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 100 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  
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ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

    10. บริษัท เดอะวันพลัส จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

17,000,000 17,000,000 หุ้นสำมญั 100 

      11. บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำภำยใน
ทำ่อำกำศยำนของ 
AOT และกรมทำ่
อำกำศยำน 

25,000,000 25,000,000 หุ้นสำมญั 50 

   12. บริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

31,000,000 31,000,000 หุ้นสำมญั 100 

13. บริษัท ทูน่ำ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกัด 

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

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำภำยใน
ทำ่อำกำศยำนของ
กรมทำ่อำกำศยำน 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 100 

14. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จ ำกัด 

235/4 ถ.รำษฏร์พฒันำ  
แขวงรำษฏร์พฒันำ เขต สะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท์ : (662) 052-3878 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำนอกที่อยู่
อำศยัภำยใน
สนำมบิน 

43,000,000 27,100,000 หุ้นสำมญั 50 

15. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทสิ 
เมเนจเม้นท์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท  
บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั) 
 
23/85 ซ.ลำดพร้ำว 23 ถ.ลำดพร้ำว  
แขวงเสนำ  เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 

ด ำเนินธุรกิจ 
ทำเล้นท์แมนเนจ
เม้นท์ และคอน 
เทนท์ครบวงจร 
บริหำรจดักำร 
พฒันำสมำชิก 
วงบีเอ็นเค48 

25,400,000 25,400,000 หุ้นสำมญั 35 

16. บริษัท บีเอ็นเค โปรดักช่ัน จ ำกัด 

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

ผลิตรำยกำรโทรทศัน์
เพ่ือออกอำกำศทำง
โทรทศัน์และ
ออนไลน์ และ ธุรกิจ
อีเว้นท์และคอนเสิร์ต 

4,000,000 1,000,000 หุ้นสำมญั 44.99 
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สว่นที่ 1 หน้ำ 58 

 

ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

17 บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน 
จ ำกัด 

1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงบำงโพงพำง  
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร  

ประกอบกิจกำร
จดักำร ดแูล บริหำร
ศิลปิน นกัร้อง 
นกัแสดง ทกุประเภท 

2,000,000 2,000,000 หุ้นสำมญั 70 

18. บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ 
จ ำกัด 

1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงบำงโพงพำง  
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจกิจกำร
เป็นผู้ประสำนงำน
กำรถ่ำยท ำภำพยนต์ 

2,000,000 2,000,000 หุ้นสำมญั 65 

19. บริษัท ดรีมเมอร์ส  โซไซตี ้ 
เมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงบำงโพงพำง  
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจบริหำร
จดักำรศิลปิน 

10,000,000 10,000,000 หุ้นสำมญั 59 

      20. บริษัท ปัญญำทพิย์ แพลน บี มีเดีย 
ลำว จ ำกัด 
Sokpaluang Road, Sokpaluang 
village, Sisattanak, Vientiane  

รับจ้ำงท ำสื่อโฆษณำ
ในสปป.ลำว 

23,206  
(ล้ำนกีบ

ลำว) 

23,206 
 (ล้ำนกีบ

ลำว) 

หุ้นสำมญั 50 

21. 
 

บริษัท แพลน บี มำเลเซีย  เอสดี
เอ็น บีเอชดี 

16-A, 1st Floor, Jalan Tun 
Sambanthan 3, Brickfields, 
Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan, 50470 

กำรรับจ้ำงท ำสื่อ
โฆษณำและให้เชำ่
พืน้ที่โฆษณำ 

1,000,000 
(ริงกิต

มำเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิต

มำเลเซีย) 

หุ้นสำมญั 90 

22. บริษัท แซงจูร่ี บิลบอร์ด เอสดีเอ็น 
บีเอชดี 

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

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำประเภท
ภำพน่ิง
ภำยในประเทศ
มำเลเซีย 

1,000,000 
(ริงกิต 

มำเลเซีย) 

1,000,000 
(ริงกิต 

มำเลเซีย) 

หุ้นสำมญั 40 

23. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอร่ี จ ำกัด 

เลขที่ 444 ชัน้ 4 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำประเภท
ออนไลน์ 
 

2,000,000 2,000,000 หุ้นสำมญั 50 

24. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94  
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำในทำ่อำกำศ
ยำนสวุรรณภมิู 

2,000,000 2,000,000 หุ้นสำมญั 50 
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ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

25. บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ 
จ ำกัด 

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

ด ำเนินธุรกิจจดัหำ 
น ำเข้ำ จดัจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภทกีฬำ
และแฟชัน่ ภำยใต้ 
เเบรนด์ร้ำน ATMOS 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 37 

26. บริษัท แอทมอส เอพพำเรล จ ำกัด 

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

ด ำเนินธุรกิจจดัหำ 
น ำเข้ำ จดัจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภทกีฬำ
เละแฟชัน่ 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 45 

27. บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) 

318/31 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

ด ำเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณำภำยนอกที่
อยูอ่ำศยั ประเภท
ป้ำยโฆษณำภำพน่ิง 
โดยมีบิลบอร์ดขนำด
ใหญ่ทัว่ประเทศ 

136,000,000 136,000,000 หุ้นสำมญั 70 

28. บริษัท สแพลช เอสเตท จ ำกัด 

318/31 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 

ด ำเนินธุรกิจผลติ
และให้บริกำรเชำ่
ป้ำย 

85,000,000 85,000,000 หุ้นสำมญั 100 

29. บริษัท สตำร์ค มัลติมีเดีย จ ำกัด 

1213/420 ซอยลำดพร้ำว 94 แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรสื่อโฆษณำ
นอกที่อยูอ่ำศยั
ประเภทดิจิทลั ใน
ท ำเลที่มีศกัยภำพทัง้
ในกรุงเทพมหำนคร
และตำ่งจงัหวดั 

24,000,000 24,000,000 หุ้นสำมญั 75 

30. บริษัท BL Falcon Pte. Ltd. 

47B Tras Street, Singapore 078986 

ด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยูอ่ำศยั
ประเภทดิจิทลั ใน
ประเทศสิงคโปร์ 

2.5 million 
SGD 

2.5 million  
SGD 

หุ้นสำมญั 30 

31. บริษัท เดอะ สกำ ทำเลนท์ เมนเนจ
เมนต์ จ ำกัด 

ซอยพระรำมเก้ำ 34  
แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
 
 

ด ำเนินธุรกิจกำร
จดักำร ดแูล บริหำร
ศิลปิน นกัร้อง 
นกัแสดง ทกุประเภท 

5,000,000 5,000,000 หุ้นสำมญั 50 
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ล ำดับที่ ช่ือบริษัท/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ทุนจด 
ทะเบียน  
(บำท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช ำระแล้ว 

(บำท) 

ชนิด 
ของหุ้น 

กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

32. บริษัท ทำเลนท์ คอนเนคท์ จ ำกัด  

1104/204 หมูบ้่ำน โนเบิล พฒันำกำร 
ถนนพฒันำกำร แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 
10250 

ด ำเนินธุรกิจจดัท ำ
ซอฟต์แวร์และดิจิตลั
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

30,000,000 15,050,000 หุ้นสำมญั 66.66 

33. บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ ำกัด 

286 ซ.ศนุย์วิจยั 4  
แขวงบำงกะปิ  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินบริกำรสื่อ
โฆษณำทกุประเภท 
ให้ค ำปรึกษำด้ำน
งำนประชำสมัพนัธ์
รับด ำเนินกำรจดั
กิจกรรมทำงกำร
ตลำด 

25,000,000 25,000,000 สำมญั 23.2 

34. บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

ชัน้ 30 อำคำรภิรัชทำวเวอร์  
แอท เอ็มควอเทียร์ 689 ถนนสขุมุวิท  
(ซอย 35) แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจพฒันำ
ซอฟแวร์ประเภท
พฒันำ Enterprise 
Software และ 
Digital Content  

1,271,700 1,271,700 บริุมสิทธิ 15 

35. บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จ ำกัด 

890/212 ชัน้ที่ 24 ห้องเลขที่ 212 ถนน
พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำน
นำวำ กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจบริกำร
รับเป็นผู้จดักำร และ
ด ำเนินกำรเก่ียวกบั
กิจกำรทำงกำรกีฬำ 
และกำรแข่งขนักีฬำ 

5,500,000 5,500,000 สำมญั 45.5 

 



 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ส่วนที่  2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

7.      ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  
มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 458,848,957.40  บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,588,489,574 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  388,256,810.10 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,882,568,101 
หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท   

7.2 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  
 

ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีรำยช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก พร้อมทัง้
สดัสว่นกำรถือหุ้น มีรำยละเอียดดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของทุน

ช ำระแล้ว 
1 กลุม่นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  974,068,100   25.09  
 1.1  นำยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์  974,068,100   25.09  
 1.2  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ำกดั  -     -    
 1.3  บริษัท เอ๊ำท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ำกดั  -     -    
2 บริษัท วี จี ไอ จ ำกดั (มหำชน)  732,234,105   19.92  
3 กลุม่ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์  250,826,180   6.46  
 3.1  ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์  58,238,522   1.50  
 3.2  นำยสชุำติ  ลือชยัขจรพนัธ์  192,587,658   4.96  
4 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 187,394,100 4.83 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 122,424,266 3.15 
6 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยำว 75/25  91,403,800   2.35 
7 นำงสำวอรนลิน โลจนะโกสินทร์ 71,001,362   1.83 
8 กองทนุเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือกำรเลีย้งชีพ 63,004,900 1.62 
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 62,879,800 1.62 

10 กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยำวปันผล  58,272,000   1.50  
รวมทัง้หมด 2,467,197,213 68.37 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 29 มิถนุำยน 2563 (ซึ่งเป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่บริษัทฯ ใช้ในกำรจดัท ำแบบรำยงำนกำรกระจำย
หุ้นต่อ ตลท.) บริษัทมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้นรำยย่อย  (Free Float) จ ำนวน 10,292 รำย คิดเป็นร้อยละ 48.29 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
แล้ว 

หมำยเหต ุ:  

/1 บริษัท แพลน บีอินเวสเม้นท์โฮลดิง้ จ ำกัด (“แพลน บีอินเวสเม้นท์”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ถือหุ้ นทำงอ้อม
ทัง้หมดร้อยละ 100 โดยนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์, บริษัท เอ๊ำท์ดอร์มีเดีย อินเวสเม้นท์จ ำกัด (“เอ๊ำท์ดอร์มีเดีย”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจ ลงทุนโดย 
กำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ถือหุ้นทำงอ้อมทัง้หมดร้อยละ 100 โดยนำยปรินทร์โลจนะโกสินทร์และดร. พินิจสรณ์ลือชยัขจรพนัธ์ 

/2  กำรจัดกลุ่มนีเ้ป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพ่ือให้เป็นไปตำมนิยำมของบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไข)  
แต่อยำ่งใด 
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กำรออกหลกัทรัพย์อื่น 

-ไมม่ี – 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท 

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

7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำม
กฎหมำย อยำ่งไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทนุในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ เป็นต้น 
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8.     โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
นำงสำวพำขวญั  
วงศ์พลทว ี

ฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 

นำงสำวพำขวญั   
วงศ์พลทว ี
(รักษำกำร) 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
นำยปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมกำรผู้จดักำร 
ดร.พินิจสรณ์   ลอืชยัขจรพนัธ์ 

ส ำนกักรรมกำรบริหำร 
Executive Office 

คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร 

 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
Internal Audit 

ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 
นำยณฐัวฒิุ  
อูย่ำยโสม 

ฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 

นำยประสงค์  
จรุงเบญจธรรม 

ฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล 

นำงสำวองัคณำ 
เฉลิมชยักิจ 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  

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

คณะกรรมกำรบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ตำมหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมกำรหญิงจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรชำยจ ำนวน 6 คน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ควำมรู้ที่หลำกหลำยทัง้ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ  เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด  กำรโฆษณำ กำรเงิน กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ 
กฎหมำย วิศวกรรมและประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำ ประกอบด้วย 

(1) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน ได้แก่ นำยปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ และดร.พินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ 
(2) กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน ได้แก่ นำยอำนนท์ พรธิติ นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร  

และนำยมำนะ จนัทนยิ่งยง  
(3) กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ และนำงมลฤดี       

สขุพนัธรัชต์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำร

เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 8/8 
3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์* กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 
4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7/8 
5 นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง** กรรมกำร 3/3 
6 นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง** กรรมกำร 5/5 
7 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

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

8/8 

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

7/8 

10 นำยอำนนท์ พรธิติ*** กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 
*นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 
**นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 แทนนำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ท่ีได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรในวนัเดียวกนั 
***นำยอำนนท์ พรธิติ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 เป็นต้นไป 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท 
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ทัง้นี ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะลงมติในท่ีประชมุวำ่ 
ต้องมีกรรมกำรอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

โดยในปี 2563 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรคิดเป็น
ร้อยละ 95.31 นอกจำกนี ้กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรยงัได้ประชมุร่วมกนั โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำร เพื่อหำรือและอภิปรำยเร่ืองต่ำงๆที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและอยูใ่นควำมสนใจร่วมกนั จ ำนวน 1 ครัง้ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท คือ นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ ดร.พินิจสรณ์   
ลือชยัขจรพนัธ์  หรือนำยอำนนท์ พรธิติ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี ้ให้กรรมกำรสำมคนลงลำยมือช่ือ
ร่วมกนั กลำ่วคือ นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั ดร.พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ และร่วมกบันำยอำนนท์ พรธิติ  
และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

- ค ำ้ประกนั หรือกำรชดใช้ใดๆ 

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

- ได้มำ หรือจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำเช่ำ สญัญำจ้ำง สญัญำสมัปทำน หรือสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่ำเช่ำตลอดระยะเวลำ

ของสญัญำเกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- สญัญำใดๆ ที่มีมลูคำ่หรือพนัธสญัญำหรือคำ่ใช้จ่ำย เกินกวำ่ 25,000,000 บำท 

- กำรกู้ ใดๆ โดยบริษัท 

- กำรให้หลกัประกนัใดๆ เหนือทรัพย์สนิของบริษัท 

- กำรเข้ำท ำสญัญำร่วมทนุ หรือสญัญำใดๆ เพื่อจดัตัง้บริษัทใหมซ่ึง่ เป็นบริษัทลกู หรือบริษัทในเครือ 

- กำรท ำหนงัสอืมอบอ ำนำจในเร่ืองที่เก่ียวกบักรณีดงักลำ่วข้ำงต้น 

อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

- อนมุตัิแผนธุรกิจและงบลงทนุประจ ำปี 

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

- อนมุตัิกำรลงทนุในกำรซือ้กิจกำร หรือกำรเข้ำถือหุ้นในกิจกำรอื่น กำรควบรวมกิจกำร และกำรลงทนุในสินทรัพย์ 
หรือกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์หรือกิจกำร 

- อนมุตัิกำรก่อหนี ้หรือกำรท ำนิติกรรมในนำมบริษัทและผกูพนับริษัท 

- อนมุตัิกำรออกตรำสำรทำงกำรเงินหรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท 

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

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

กรรมกำรในขณะนัน้ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม (1/3)  

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

8.2 คณะผู้บริหำร  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ท ำหน้ำที่หวัหน้ำของฝ่ำยบริหำร โดยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทแบ่งออกเป็น  5 สำยงำน 
ได้แก่ ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด ฝ่ำยปฏิบตัิกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

รำยช่ือคณะผู้บริหำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงันี ้
 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

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

3 นำยประสงค์ จรุงเบญจธรรม ประธำนฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4 นำงสำวพำขวญั วงศ์พลทว ี ประธำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจและรักษำกำรประธำนฝ่ำย

กำรตลำดและก ำกบัดแูลลกูค้ำ 

5 นำยณฐัวฒุ ิ อูย่ำยโสม ประธำนฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

6 นำงสำวองัคณำ เฉลมิชยักิจ ประธำนฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
 

8.3 เลขำนุกำรบริษัท 

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

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

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

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
4. จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัท ได้รับรำยงำนนัน้ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 67 

 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

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

8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนด คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลัน่กรองและพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำร โดยได้
มีกำรใช้ข้อมลูคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนของตลท.ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2563  เป็นไปตำมมติที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

อัตรำค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ประจ ำปี 2562 ประจ ำปี 2563 
คณะกรรมกำรบริษัท     

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

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

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

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

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

 
ค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี 
บริษัทมีกำรจ่ำยบ ำเหน็จประจ ำปีโดยเป็นกำรจ่ำยครัง้เดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  

มีหลกัเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี ด้วยวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 
7,200,000 บำท ซึง่จะถกูจดัสรรตำมอตัรำสว่นของคำ่ตอบแทนรำยเดือนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับ 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยรำยบคุคล และบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2563 ซึ่งได้รับ
กำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นปี2563 ด้วยวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บำทและ 7,200,000 บำท ตำมล ำดบั ทัง้นีบ้ริษัทงดจ่ำย
บ ำเหน็จประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำร เนื่องจำกบริษัทต้องกำรส ำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในกำรลงทุนในอนำคตซึ่งคำดว่ำจะ
สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและส ำรองไว้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัท่ีมีควำมไมแ่นน่อน 
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ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
รำยเดือนและค่ำ

เบีย้ประชุม  
(บำท)  

บ ำเหน็จ 
ประจ ำปี 
(บำท) 

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

875,000 - 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 595,000 - 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 585,000 - 
4 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 315,000 - 

5 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์* กรรมกำร 195,000 - 

6 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 315,000 - 

7 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 375,000 - 

8 นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง** กรรมกำร 57,931 - 

9 นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง** กรรมกำร 257,069 - 

10 นำยอำนนท์ พรธิติ*** กรรมกำร 90,000 - 

รวม  3,660,000 - 
*นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 
**นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 แทนนำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ท่ีได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรในวนัเดียวกนั 
***นำยอำนนท์ พรธิติ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 เป็นต้นไป 

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

โดยเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแตล่ะคน ในรูปของดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำนหรือ 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงำนแต่ละคนต้องก ำหนด KPI ของหน่วยงำนและของตนเอง ซึ่งจะเช่ือมโยงกับ
คำ่ตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และโบนสัประจ ำปีตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของ
บริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ในปี 2563 คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรของบริษัทรวม
ทัง้สิน้ 32.07 ล้ำนบำท 

รำยละเอียดคำ่ตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทประจ ำปี 2562 และ 2563 มีดงันี ้

ประเภท 
ประจ ำปี 2562 ประจ ำปี 2563 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน (รำย) ค่ำตอบแทน  
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 29.10 6 30.55 

คำ่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุ
ประกนัสงัคม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำ
คอมมิชชัน่ 

5 1.35 6 1.52 

หุ้น IPO และหุ้นสำมญัโครงกำร ESOP - - - - 

รวม  30.45 
 

32.07 
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  8.4.3 ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
  - ไมม่ี- 

8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีพนกังำน (เฉพำะพนกังำนท่ีรับอตัรำคำ่จ้ำงเป็นเงินเดือนประจ ำ) จ ำนวนทัง้สิน้  
463 คน โดยแบง่ตำมสำยงำนหลกัได้ดงันี ้

สำยงำน 
จ ำนวนพนักงำน 

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.63 

1. ฝ่ำยบริหำร 5 5 
2. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 8 27 
3. ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 51 60 
4. ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 292 278 

5. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 35 31 
6. ฝ่ำยสนบัสนนุธุรกิจ 50 61 

รวม 441 463 

ในปี 2563 คำ่ตอบแทนรวมของพนกังำนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 173.37 ล้ำนบำท และ
คำ่ตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้สิน้  45.63 ล้ำนบำท 

8.5.2  นโยบำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   

ผลตอบแทนพนักงำน 
1) คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นเงินเดือนและโบนสั 

  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแต่ละคนโดยบริษัทได้น ำระบบกำรวดัผลกำรท ำงำนแบบดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกั 
(Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลส ำเร็จของงำนควบคู่กับกำรประเมินสมรรถนะ (Competency) เพื่อประเมิน
ศกัยภำพพนักงำนในด้ำนบุคลิกหรือลกัษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้ทกัษะ ทัศนคติควำมเช่ือและอุปนิสยัของ
พนักงำนในองค์กำรโดยรวม ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ค ำนึงถึงอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนที่ต้องสอดคล้องกับอัตรำโดยเฉลี่ยของ
อตุสำหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงค่ำตอบแทนพนกังำนจะต้องสอดคล้องกับสภำวะเหตุกำรณ์โควิด -19 ที่เกิดขึน้และกำร
ขยำยตวัทำงธุรกิจและกำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว 

2) คำ่ตอบแทนอื่น 
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออมเงินโดยควำมสมัครใจ โดยบริษัท  บริษัทย่อยและ

พนักงำนบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัท    
บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลีย้งชีพนี ้
บริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสกิรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อพนกังำนนัน้ออกจำกงำน ตำมระเบียบ
วำ่ด้วยกองทนุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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3) สวสัดิกำรแก่พนกังำน 
เพื่อเป็นกำรพฒันำคณุภำพชีวติในกำรท ำงำนให้ดีขึน้ นอกจำกกำรจดัให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ ให้กบัพนกังำน

ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทได้มีกำรปรับปรุงสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท และจดั
ให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิเช่น 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรประกนัสขุภำพ ประกนัชีวิต กำรประกนัทพุพลภำพ ประกนัอบุตัิเหต ุและประกนั
โควิด (Covid Insurance) ในปี 2563 – 2564 ให้กบัพนกังำน เพื่อเป็นกำรช่วยดแูลพนกังำนภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 และอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรรับ
กำรรักษำพยำบำล รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กับพนกังำนและครอบครัว นอกจำกนี ้เพื่อ
สง่เสริมด้ำนกำรดแูลสขุภำพพนกังำนบริษัทฯยงัจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรับพนกังำน
อีกด้วย 

- กำรจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวำระตำ่ง ๆ อำทิเช่นเงินช่วยเหลอืกำรสมรส เงิน
ช่วยเหลือในกรณีบคุคลในครอบครัวของพนกังำนเสยีชีวิต และเงินช่วยเหลอืในกรณีพนกังำนคลอด
บตุร เป็นต้น 

- กำรจัดกิจกรรมเช่ือมควำมสมัพันธ์ระหว่ำงพนักงำนอันได้แก่ กิจกรรมเลีย้งขอบคุณพนักงำน  
เป็นต้น 

บริษัท มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนในลกัษณะตำ่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจ้ำหน้ำที่ระดบั
ผู้บริหำร) ปี 2562 และ 2563 มีดงันี ้

 
ค่ำตอบแทน  ปี 2562 ปี 2563 

(ล้ำนบำท) 
เงินเดือน 134.72 150.70 
โบนสั 20.23 22.67 
คำ่ตอบอื่น ๆ เช่น คำ่คอมมชิชัน่ และ 
สวสัดิกำร เป็นต้น 

42.65 45.63 

หุ้นสำมญัโครงกำร ESOP - - 

รวม 197.60 219.00 

 
8.5.3 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมนัียส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัท มีกำรขยำยจ ำนวนพนกังำนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องโดยมี

นยัส ำคญัตัง้แตปี่ 2561 ถึง 2563 ดงันี ้
• ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  399 คน หรือคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน   8 % 
• ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  441 คน หรือคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน  11%  
• ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้  463 คน หรือคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปีก่อน  3%  
 

8.5.4 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  

           -ไมม่ี- 
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8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 

 

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

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

2) ยดึหลกัควำมเสมอภำค ควำมเทำ่เทียมกนั ควำมซื่อสตัย์และวินยัในกำรท ำงำน ควำมสมัพนัธ์และ
ปฏิบตัิตอ่กนัในฐำนะเพื่อนพนกังำน 

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

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

5) มุง่สร้ำงส ำนกึธรรมำภิบำลให้กบัพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
6) งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทกุระดบั 

8.5.6 โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรท ำงำน 

นอกจำกกำรพฒันำบคุลำกรแล้ว บริษัท ยงัให้ควำมส ำคญักบัโครงสร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืนในอนำคต โดยรองรับตอ่ปัจจยักำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสภำวะเศรษฐกิจ รูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของ
ผู้บริโภค แนวโน้มกำรตลำดและควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพแวดล้อมและสภำวะกำรแข่งขนัที่
เพิ่มมำกขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัท ได้ผำ่นกำรปฏิรูปองค์กรเพื่อวำงรำกฐำนของบริษัท ให้แข็งแกร่งตำมแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
ระยะยำว โดยกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล โครงสร้ำงกำรพฒันำนวตักรรมและโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน ดงันี  ้

1) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคมุดูแล เพื่อให้นโยบำยด ำเนินไปตำมแผน
กลยทุธ์ 

2) พฒันำควำมสมัพนัธ์ ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำและกำรประชำสมัพันธ์ สอดคล้องกับ    
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดของบริษัท 

3) สง่เสริมบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพท่ีชดัเจน 

4) วำงแผนโครงสร้ำงองค์กรท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภำพ สง่เสริมให้มีกำรประเมินผลงำน และให้กำร
ตอบแทนอยำ่งเหมำะสมเพื่อคณุภำพของงำนท่ีดีขึน้ 

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

7) พฒันำกำรวำงแผน กำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำกบัควบคมุดูแล เพื่อให้นโยบำยด ำเนินไปตำมแผน 
เช่น พฒันำระบบบญัชี ระบบจัดกำรบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่ง เป็นต้น 
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9.      กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัิเพื่อเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ และเป็นพืน้ฐำนให้
บริษัทมีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี  ้
 คณะกรรมกำรบริษัท ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีควบคู ่
ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณำกำรกับวิสยัทศัน์พันธกิจ กลยุทธ์และเป้ำหมำยของ
องค์กร เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ริเร่ิมและจดัท ำนโยบำย
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำตัง้แต่ปี  2558 โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2555  
(CG Principles) ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี 2560  
(CG Code) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด รวมถึงอนุมัตินโยบำย 
ตลอดจนบงัคบัใช้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ตลอดจนบคุคลอื่นๆ ท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัท โดยมีกำร
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทกุปีหรือตำมควำมเหมำะสมกบัภำวกำรณ์และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ เพื่อให้มีควำมเป็นปัจจุบนั
เหมำะสมกับภำวกำรณ์และ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมทัง้สอดคล้องกับแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลต่ำงๆก ำหนดขึน้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกำรยกระดบัแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยบริษัทมีแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันี ้

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและน ำหลกักำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดีมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยบรูณำกำรกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยระยะยำวของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพซึ่งจะน ำไปสู่กำรเพิ่มควำมเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

2. คณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรใช้สทิธิในเร่ืองตำ่งๆ 

3. คณะกรรมกำรบริษัท สง่เสริมกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือที่ดีระหวำ่งบริษัท กบัผู้มี
สว่นได้เสยี พร้อมทัง้ก ำหนดช่องทำงที่เหมำะสมในกำรสือ่สำรระหวำ่งกนั 

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

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

6. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยจัดกำร อย่ำงชดัเจน ตลอดจนจดัให้มีระบบ
กำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง ระบบกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทัง้กำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 
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7. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำกบัดแูลให้จดัท ำงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอและเช่ือถือได้ ตลอดจนจดัให้มีผู้สอบบญัชีที่
มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นอิสระ 

8. คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลให้บริษัทมีกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่เก่ียวข้องกับบริษัททัง้ข้อมูลทำง
กำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และ
ทนัเวลำ ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ และฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวกและเทำ่เทียมกนั 

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

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

11. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

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

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมลูของบริษัทอย่ำงถกูต้องครบถ้วนเพียงพอทนัเวลำและ
เทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทกุๆ เร่ือง ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดงันี ้

1.  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1)   ให้บริษัทจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระต่ำง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ

วตัถปุระสงค์ เหตผุลตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมลูอย่ำงครบถ้วน
ลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นที่กฎหมำยก ำหนด) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือมอบฉันทะ ให้บุคคลใดๆ  เข้ำร่วม
ประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

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

 ในกำรจดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกำรจดักำรประชมุที่โรงแรมเอส ซี ปำร์ค กรุงเทพมหำนคร เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง จดัสง่หนงัสอืเชิญ
ประชุมและข้อมลูประกอบในแต่ละวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลว่งหน้ำ พร้อมทัง้สง่หนงัสอืมอบฉนัทะส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สำมำรถมำประชมุด้วยตนเอง ก็สำมำรถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมำประชมุแทนได้ ในกำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปตำมระเบียบวำระท่ี
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยไม่มีกำรเพิ่มหรือสลบัวำระและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระได้
อยำ่งเต็มที่ในวำระท่ีต้องมีกำรลงมติ 

1.3)  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะก ำหนดให้ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม แจ้งและอธิบำยวิธีลงคะแนน
เสียงในวำระต่ำงๆ ก่อนกำรประชุมจะเร่ิมขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร พิจำรณำและลงคะแนนเรียงตำมวำระที่ก ำหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั หรือเพิ่มวำระกำรประชมุในกำรประชุมอยำ่งกะทนัหนั เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเทำ่เทียมกนัในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ และกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องจะ
เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุมด้วยนอกจำกนีเ้พื่อควำมโปร่งใส คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มี
ควำมเป็นอิสระ เช่น กรรมกำรอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

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

ซกัถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรบนัทึก    
วีดิทศัน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง นอกจำกนีบ้ริษัทได้น ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำ รวมถึงสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

1.7)  เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร (ถ้ำมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผล) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้ นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ ป้องกนัปัญหำเร่ืองเช็คช ำรุด สญูหำย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น
ลำ่ช้ำ 
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หมวดที่ 2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นทกุรำย และจะมีกำรด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไมม่ีกำรเพิ่ม
วำระกำรประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำแตอ่ยำ่งใด โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำร
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุไม่น้อยกว่ำ 21 วนั (หรือระยะเวลำอื่นท่ีกฎหมำยก ำหนด) และเผยแพร่ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลำอนัสมควรไม่น้อยกวำ่ 30 วนั ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมลู
อยำ่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

  กำรเสนอวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 

  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยใช้สิทธิของตนเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อสง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียม
กนั โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัที่มีสดัสว่นกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้นตอ่เนื่องมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวนัท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทได้
น ำหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
วำระกำรประชมุหรือเสนอช่ือกรรมกำรได้ภำยในระยะเวลำที่บริษัทก ำหนดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท ท่ี companysecretary@planbmedia.co.th  (ส ำหรับกำรน ำสง่ส ำเนำเอกสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) และ
จดหมำยลงทะเบียนมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท (ส ำหรับกำรน ำส่งต้นฉบับเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) อย่ำงไรก็ดี   
ในปี 2563 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรือ ช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำ 

 กำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน 

 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่มีรำยละเอียดชดัเจน พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และระบถุึง
เอกสำรและหลกัฐำนท่ีต้องใช้ในกำรมอบฉนัทะอยำ่งชดัเจน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบหมำยให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชุม
ถึงรำยช่ือกรรมกำรอิสระที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะได้อย่ำงน้อย 1 ทำ่น ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบตำ่งๆ พร้อมทัง้รำยละเอียดและขัน้ตอนตำ่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยกำรให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่เอกสำรมอบฉนัทะเพื่อมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอิสระลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
สง่ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเทำ่นัน้ และเพื่อสนบัสนนุให้นกัลงทนุสถำบนั และ/หรือคสัโตเดียนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เปิด
โอกำสให้มีกำรตรวจสอบรำยช่ือ ข้อมลูและเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกำรประชมุก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
กำรจดัเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทไปรับหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกผู้ลงทุนสถำบนั หำกมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ
มำยงับริษัท ในกำรนี ้บริษัทยงัได้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นโดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำย  

 ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแตล่ะวำระในกำรประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ภำยในวนัท ำกำรถดัไปหลงัวนัประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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 กำรเข้ำถงึข้อมูลบริษัท 

 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  
หรือผู้ ถือหุ้นชำวไทยหรือตำ่งชำต ิ โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้ำถึงข้อมลูของบริษัทซึง่เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นและประชำชนได้อยำ่งเทำ่เทียม
กัน ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.planbmedia.co.th หรือสำมำรถติดต่อฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมำยเลขโทรศัพท์  
+66 (0) 2530-8053 ตอ่ 134 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th 

 

หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทตระหนกัและรับรู้ถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังำน 
และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจำกบริษัทได้รับกำรสนบัสนนุจำกผู้มีสว่นได้เสียต่ำงๆ ซึง่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและสร้ำงก ำไรให้บริษัทซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรสร้ำงคณุคำ่ในระยะยำวให้กบับริษัทโดยมีกำรก ำหนดนโยบำย ดงันี  ้

 3.1) นโยบำยตอ่กรรมกำรและผู้บริหำร 

  บริษัทมีนโยบำยที่จะป้องกนัไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรใช้สถำนภำพของตนเพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตวั 
โดยกรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องละเว้นจำกกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนี ้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรรำยดงักลำ่วไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ จะไม่ได้รับอนญุำตให้มีสว่นร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรจะถกูห้ำมไม่ให้
พิจำรณำหรือลงคะแนนเสยีงในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสียที่เป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลผู้มี
สว่นได้เสยี 

 3.2)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

  บริษัทตระหนักว่ำ พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทที่มีคุณค่ำยิ่ง  
จึงเป็นนโยบำยของบริษัทที่จะให้กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย 
ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว บริษัทจึงมีหลกัปฏิบตัิดงันี ้

1) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสภุำพ และให้ควำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชน 
2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงำนที่ เป็นธรรมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของ

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

3) ดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังำน โดยในปี 
2562 บริษัทไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง ไม่มีพนักงำนที่เสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหัส 
แตอ่ยำ่งใด  

4) กำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนกระท ำด้วยควำมสจุริตใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 

mailto:irplanb@planbmedia.co.th
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5) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่จะพิจำรณำหลกัสตูรท่ีเหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของพนกังำนให้เกิดศกัยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 
ได้ แก่  หลักสูต ร  Creative and Innovation thinking, หลักสูต ร  Strategic Creative, หลักสูต ร 
Magnetic & Audience Measurement, หลกัสตูรProfessionalSales Workshop, หลกัสตูร Upward 
Feedback for Leadership เป็นต้น ทัง้นีใ้นปี 2563 จ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่กำรฝึกอบรมพนกังำน ทัง้จำก
หลกัสตูรภำยในองค์กรและหลกัสตูรภำยนอกองค์กรมีดงันี ้

  
  

 

 
   *ค ำนวณจำกจ ำนวนฝึกอบรมรวม/จ ำนวนพนกังำนเฉล่ียต้นปีและปลำยปี 2563 

  6)  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนกังำน 
  7) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 

 3.3)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
  บริษัทระลกึอยู่เสมอว่ำผู้ ถือหุ้นคือ เจ้ำของกิจกำร และบริษัทมีหน้ำที่สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยำว จึงก ำหนดให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

1) ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวิชำชีพ ด้วย
ควำมระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

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

3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนั ถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัททัง้ในด้ำนบวกและด้ำน
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตผุลเพียงพอ 

4) ห้ำมไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

 3.4) นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ  
  บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลกูค้ำ จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำดงันี  ้

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

2) รักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3) ให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำเพื่อให้ทรำบเก่ียวกบับริกำร โดยไม่มี

กำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกับคุณภำพ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของ
บริกำรของบริษัท 

4)  ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรให้บริกำรของบริษัทให้มีประสทิธิภำพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้ำสงูสดุ 
 

จ ำนวน

พนกังำน 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมของพนกังำนทัง้

ปี (ชัว่โมง) 

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน

ตอ่ปี (ชัว่โมง) 

463 6,236 13.46* 
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 3.5)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ  
  บริษัทมีนโยบำยให้พนกังำนปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอำรัดเอำเปรียบคู่ค้ำ ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทซึง่อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย โดยคดัเลอืกลกูค้ำด้วยควำมเป็น
ธรรม ค ำนึงถึงช่ือเสียง ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิน ควำมถกูต้องตำมกฎหมำย 
ตลอดจนยึดหลกักำรปฏิบตัิที่เสมอภำค เน้นควำมโปร่งใส และควำมตรงไปตรงมำในกำรด ำเนินธุรกิจ และจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำให้
เป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและจรรยำบรรณของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรเจรจำแก้ปัญหำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

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

รำยละเอียดตอ่คูค้่ำและร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อยำ่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่ำทรำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
 3.6)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนี ้ 
  บริษัทปฏิบัติต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของ
สญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัดโดยเฉพำะเร่ืองเง่ือนไขค ำ้ประกนั กำรบริหำรเงินทนุและกำรช ำระหนี ้ตลอดจนไมใ่ช้
วิธีกำรที่ไมส่จุริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงอนัจะท ำให้เจ้ำหนีเ้กิดควำมเสียหำย กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึง่ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 
 3.7)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนั 
  บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของ
คูแ่ขง่ขนัด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก ำหนดหลกันโยบำยดงันี ้

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

บริษัทเทำ่นัน้  
5) สนบัสนนุกำรร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรค้ำที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อกำรผูกขำดกำร

จดัสรรรำยได้และสว่นแบง่กำรตลำด กำรลดคณุภำพของสนิค้ำและบริกำร กำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและ
บริกำร อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีตอ่ผู้บริโภคในภำพรวม  

 3.8)  นโยบำยและแนวปฏิบตัิตอ่สงัคม / ชมุชน  
  บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมและยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในกำรพฒันำส่งเสริม ยกระดับ
คณุภำพชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทตัง้อยู่ให้มีคุณภำพดีขึน้พร้อมๆ กับกำรเติบโตของบริษัทจึงผลกัดนันโยบำย
ควำมรับผิดชอบของสงัคมให้มีอยู่ในทุกภำคสว่นขององค์กรตัง้แต่ระดบันโยบำยหลกัของบริษัทไปจนถึงระดบัปฏิบตัิกำร โดย
บริษัทเช่ือว่ำกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจิตส ำนึกต่อสงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลังขบัเคลือ่นที่ส ำคญัอนัน ำไปสูก่ำรพฒันำที่ยัง่ยืน
ทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ  
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 3.9)  นโยบำยเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  
  คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกบักำรมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยบูรณำกำรกบัวิสยัทศัน์พนัธกิจ กลยทุธ์ และ
เป้ำหมำยขององค์กรเพื่อน ำไปสูก่ำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในเชิงธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน โดยเคำรพสทิธิมนษุยชน ปฎิบตัิตอ่เเรงงำน
อยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำและผู้บริโภค สนบัสนนุและมีสว่นร่วมในกำรพฒันำชมุชนสงัคม และกำรดเูเลรักษำสิง่
เเวดล้อม ท ำนบุ ำรุงศำสนำ อนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพลงังำน รวมทัง้สนบัสนนุกำรศึกษำและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
แก่ชมุชนหรือผู้ ด้อยโอกำสให้มีควำมเข้มแข็งพึง่พำตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน  
  นอกจำกนีย้งัเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิต อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ  บริษัทมีกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนและน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหม ่ซึ่งอำจไมไ่ด้สง่ผลที่เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่เป็นกำร
ปลกูฝังให้เกิดจิตส ำนกึและกำรปฏิบตัิของบคุลำกรในองค์กร  
  ทัง้นี ้บริษัทมีเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ในกำรจดักำรสิง่แวดล้อมซึง่ได้ถกูก ำหนดและน ำมำใช้กบัพนกังำน
ทัว่ทัง้องค์กร ด้วยกำรสง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกึเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในพนกังำนทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ 

  นโยบำยเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ 
   บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1) กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่

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

2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนทุกรูปแบบ และมีนโยบำยที่จะสนบัสนุนให้พนกังำนด ำรงตนให้

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

3) กำรให้และกำรรับของขวัญ  
 พนกังำนจะต้องไม่เรียกร้องของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ รับเหมำ ผู้ ค้ำ ผู้ขำย ผู้ ร่วมทนุ หรือ  

ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
พนกังำนจะต้องไม่ให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจท ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจ 

เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวญัแก่กัน และอยู่ในรำคำที่เหมำะสมหำกมีข้อสงสยัว่ำกำรรับนัน้ไม่เหมำะสม 
ผู้บงัคบับญัชำมีอ ำนำจสัง่ให้สง่คืนผู้ให้ 
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4) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 

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

  นอกจำกกำรเผยแพร่นโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรติดสนิบนผำ่นเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพื่อให้พนกังำนในบริษัทรับทรำบถึงนโยบำยดงักล่ำว บริษัทได้มีกำรสื่อสำรและอบรมผู้บริหำรและพนกังำนผ่ำน
กำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนใหม ่ 

  ในกำรนี ้หำกผู้ ใดพบเห็นกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตและกำรติดสินบน 
สำมำรถแจ้งเบำะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นกำรส่งตรงถึงผู้ ที่ เก่ียวข้อง
ระดบัสงูขององค์กร โดยผู้ ร้องเรียนสำมำรถมัน่ใจได้วำ่ ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นควำมลบั เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนรวมทัง้จะแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำร
ประเมินควำมเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสีย่งตอ่กำรทจุริตและกำรติดสนิบนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทมีนโยบำยไม่ใช้และไม่สนับสนุนกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยกรรมกำร ผู้บริหำ ร และ

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

6) กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยก ำหนดมำตรกำรรักษำควำม

ปลอดภยัของข้อมูลข่ำวสำร เพื่อป้องกนัและลดโอกำสที่ข้อมูลส ำคญัหรือเป็นควำมลบัถูกเผยแพร่ออกไปภำยนอกโดยเจตนำ
หรือโดยควำมประมำท โดยได้มีกำรก ำหนดแนวปฏิบตัิด้ำนกำรดแูลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรับเอกสำร
และข้อมลูที่ถือเป็นควำมลบัของบริษัทจะจดัเก็บโดยหน่วยงำนที่เก่ียวข้องไว้ในระบบงำนของหนว่ยงำนนัน้ๆ ซึง่หนว่ยงำนอื่นไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ อนัเป็นกำรจ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูเฉพำะบคุคลที่เป็นคณะท ำงำนเทำ่นัน้ 

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

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

โดยสอดคล้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท จึงได้จดัให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำที่
ไมถ่กูต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ควำมคุ้มครอง 

บริษัทได้จดัให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจดักำรกบัข้อร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดย
สำมำรถติดตอ่หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อำจเป็นปัญหำโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ ดงันี  ้
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1) ทำงไปรษณีย์ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1213/420  
ซอยลำดพร้ำว 94 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

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

ส ำหรับพนกังำนของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเช่ือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยำกรที่มีคณุคำ่ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้เพื่อให้กระบวนกำรพิจำรณำเป็นไปด้วยควำมยตุิธรรมและเสมอภำค บริษัทจึงได้เปิดช่องทำงให้กบัพนกังำน
สำมำรถยื่นเร่ืองร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนกังำนทรำบถึงวิธีกำรและขัน้ตอนกำรร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน  รวมทัง้
ควำมคุ้ มครองแก่พนักงำนผู้ ยื่นเร่ืองร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน  และ/หรือ พยำนผู้ ให้ข้อมูลจำกกำรปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม  
เช่น กำรโยกย้ำยหน้ำที่กำรงำน กำรลงโทษทำงวินยั เป็นต้น โดยระบเุป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในแนวปฏิบตัิกำรบริหำรทรัพยำกร
มนษุย์ และประกำศให้กบัพนกังำนทรำบโดยทัว่กนั 

ทัง้นีใ้นปี 2563 ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสยั และไม่พบกำรกระท ำในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของส ำนกังำนก.ล.ต. และ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบำะแส 
คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสผู้กระท ำผิด 

โดยจะเก็บรักษำข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลบั โดยผู้ ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ดงักลำ่ว มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผย
ข้อมลูแก่บคุคลที่ไมม่ีหน้ำที่เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกันควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบำย

และแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้
1. ในกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรดแูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิด

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

2. กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน จะต้องมีกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงหรือ
อนมุตัิรำยกำรนัน้ 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่เข้ำข่ำยจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นตำม
ข้อก ำหนดของ ตลท. ก่อนกำรท ำรำยกำร บริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด อำทิ ช่ือ ควำมสมัพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลของกำรท ำรำยกำร  รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
รำยกำรดงักลำ่วให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอยำ่งชดัเจน 
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5. ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัท 
ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลกัษณะที่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไว้ในระเบียบอ ำนำจ
อนมุตัิและด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยใน ไม่ท ำกำรซือ้
หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนงบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 

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

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

9) นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 
บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ำย ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่
เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนในจริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนกังำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบำล” ของบริษัท  

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมำยถึง “กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหนง่หน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัทเพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้นี ้
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจ
กบับริษัท เป็นต้น” 

นอกจำกนัน้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อต้ำนทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏิบตัิ ดงันี ้

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรือสนบัสนนุกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใดๆ และ
จะปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไปสือ่สำร
และปฏิบตัิตำม 

• สร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม 
• จดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำนภำยในองค์กร เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมซื่อสตัย์สจุริตต่อหน้ำที่ 

และพร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหลกัปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้วยควำม
เคร่งครัดและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

• บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรงำนบคุลำกรท่ีสะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่ 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 84 

 

• บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยให้บริษัท
บรรลเุป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหน่วยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหำ
ข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสิทธิภำพและประสทิธิผลตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

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

• ก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทและผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน เป็นบคุคลที่ท ำหน้ำที่ให้เกิดกำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีดี 
   แนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
   บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ ดงันี ้

- ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทโดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชนั ในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม 

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

- ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทจุริตและคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดย
ถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

- ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลำกรทุกระดับของ
บริษัทจะต้องปฏิบตัิโดยเฉพำะในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ด้วยควำมระมดัระวงั 

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

• กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล จะต้องกระท ำในนำมบริษัทแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้องด ำเนินกำรด้วยควำม
โปร่งใส ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ และถกูต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมี
กำรติดตำมและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำเงินบริจำคไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำร
ติดสนิบน 

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

• ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้ จดัจ้ำงกบัภำครัฐ หรือเอกชน รวมถึง กำรติดตอ่งำนกบั
ภำครัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้ำที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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• บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยบคุลำกรทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมือง
ตำมกฎหมำย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงกำรน ำ
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อนัจะท ำให้บริษัท 
สญูเสยีควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องและกำรให้ควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเมือง 

   มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
- บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริต

คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชนั กำรให้หรือรับสนิบน ในทกุ
รูปแบบ  

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

- บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำร
ทจุริตคอร์รัปชนั ที่เก่ียวข้องกบับริษัทรวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธ ตอ่กำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำร
แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blower)  

- ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำหรับพนกังำน ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจ
ได้รับโทษตำมกฎหมำย  

- บริษัทจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของกฎหมำยและสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจแล้ว บริษัทได้เพิ่มควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตเป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมไปถึงมีกำรด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดและประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตของบริษัทอีกด้วย 
ซึ่งบริษัทได้เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและผลกัดนัให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่มีควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรม  
โดยในปี 2563 บริษัทยงัคงได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต  

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษัทที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและ
กำรประกอบกำรที่แท้จริงของบริษัทรวมทัง้อนำคตทำงธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท มุ่งมัน่ที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำร
เปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
ผำ่นช่องทำงเผยแพร่ทำงสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับ
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ทรำบข้อมลูของบริษัทได้อยำ่งทัว่ถึง และจะท ำกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศใช้บงัคบั 

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
บริษัทมุ่งมั่นสร้ำงควำมสมัพันธ์กับนักลงทุนและรักษำระดับมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นและกลุ่ม  

นกัลงทนุตำ่งๆ โดยอยูบ่นหลกักำรของควำมควำมเทำ่เทียมและสม ่ำเสมอ ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทัว่ถึง โปร่งใส 
และทนัเวลำ จึงได้จดัตัง้ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อดแูลในเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ 

หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำร  เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับนกัลงทุน
หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนัและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย บริษัทจะจดัให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  
รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท  นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขำ่วสำรเป็นประจ ำผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทข้อมลู
ที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นวิสยัทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน  ข่ำวประชำสมัพันธ์ รำยงำน
ประจ ำปี โครงสร้ำงบริษัทผู้บริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรที่
แท้จริงของบริษัทโดยอยู่บนพืน้ฐำนของข้อมลูทำงบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบญัชีซึ่ งเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแต่ละทำ่น ตลอดจนบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รวมถึงกำรเปิดเผย
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของบริษัท(http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม ่ำเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้

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

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

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

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

http://investor-th.planbmedia.co.th/
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12) จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำนและกรรมกำรของบริษัทฯ 
13)  ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงำนหรือบคุคลที่รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น หมำยเลขโทรศพัท์ เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทได้มีกำรติดตอ่และให้ข้อมลูกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่ตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้
กิจกรรม จ ำนวนครัง้ตอ่ปี 

Company Visit 48 
Analyst Meeting  3 
Roadshow 0 
Press Release 7 
Opportunitiy Day 0 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ไม่มีเหตกุำรณ์ที่บริษัทถกูด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลเนื่องจำกไม่ประกำศหรือไม่เปิดเผย
ข้อมลูที่มีสำระส ำคญัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรทัง้เร่ืองทำงกำรเงนิและเร่ืองที่ไม่ใช่ทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไมใ่ช่ทำงกำรเงินอยำ่ง

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

นโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อสำธำรณชน 
บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัต่อสำธำรณชน  อำทิ เช่น  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรถือหุ้น รำยช่ือและประวตัิของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะ
ผู้บริหำร ปัจจัยและนโยบำยเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ทัง้ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนและกำรเงิน 
นโยบำยและโครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทัง้ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำร
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกับจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม  หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล รำยงำนข้อมลูเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่รำคำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือต่อกำรตดัสินใจลงทนุ หรือตอ่สทิธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมลูตำมข้อบงัคบัหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง งบ
กำรเงินและรำยงำนประจ ำปี  เพื่อให้นักลงทุนและผู้ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่สนใจจะถือหุ้ นในอนำคตได้ใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ ผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท 
เป็นต้น 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้

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

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

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

2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภำรกิจ 
และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 วนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2563 รวมถึงกำรพิจำรณำก ำหนดงบประมำณของบริษัท ตลอดจน
ก ำกบัดแูลให้คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น มติที่ประชุมคณะกรรมกำร ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงั ตำมหลกักำรข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระไม่น้อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และไม่น้อยกว่ำ 
3 ทำ่นโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และใช้ดลุยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ือง
ตำ่งๆ โดยสำมำรถตัง้ค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือคดัค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี โดยไมอ่ยูภ่ำยใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด 
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ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงันี ้ 
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทมติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่

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

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

ๆ ซึง่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดงักลำ่ว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ

งบประมำณของบริษัท 
4. ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทยอ่ยน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพมำใช้ รวมทัง้จดัให้

มีระบบควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
5. จัดให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลำยมือช่ือเพื่อ

รับรองงบกำรเงินดงักลำ่ว เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่

เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 

7. จดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำร
ปรับใช้นโยบำยดงักลำ่วอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยควำม
เป็นธรรม 

8. พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำม
วำระ และกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

9. แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยดงักลำ่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

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

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

กรรมกำรบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ 

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

 ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ประธำนกรรมกำรหรือ 

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

2. ปฏิบตัิหน้ำที่ประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทและควบคมุกำรประชุม ให้เป็นไป
ตำมข้อบงัคบับริษัทและตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว้ 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสยีง 2 ฝ่ำยเทำ่กนั 

4. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้โดยเฉพำะวำ่เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร ซึง่สอดคล้อง
กบัระเบียบข้อบงัคบัและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

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

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

ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรจะประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปีนอกเหนือจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรใน 5 หมวดที่
กล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ทัง้นี ้แบบประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแบ่งกำรประเมินเป็น 3 หัวข้อหลกั ได้แก่  
(1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร (2) กำรประชุมคณะกรรมกำร (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร  

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

ทัง้นีใ้ห้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปีเพื่อสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ของคณะ 
กรรมกำรชดุย่อยรวมทัง้พิจำรณำทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมกำร จัดท ำขึน้ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ตำม
แนวทำงปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและปรับปรุงให้เหมำะสมกบัโครงสร้ำงและลกัษณะธุรกิจของบริษัท 
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4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัท ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
- คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัชีตำม

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

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

- ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำร
อภิปรำย และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นส ำคญั เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรแตล่ะคนแสดง
ควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นที่ได้จำกที่ประชมุ 

- ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจำรณำ ไมม่ีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุในวำระดงักลำ่วๆ 

- กำรประชมุทกุครัง้ ต้องมีกำรจดบนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ 

- นอกจำกนี ้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรยังสำมำรถประชุมกันเองได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกำสให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกนั โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
หรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม 
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 

  โดยในปี 2563 บริษัทได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวม 8 ครัง้ และมีอตัรำกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรรมกำรคิดเป็นร้อยละ 95.31 ซึง่มีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำร
เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
1 พลต ำรวจเอกสมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

2 นำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 8/8 
3 นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์* กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 
4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7/8 
5 นำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง** กรรมกำร 3/3 
6 นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง** กรรมกำร 5/5 
7 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
8/8 

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

8/8 
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ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้กำร
เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

บริษัท 
9 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

7/8 

10 นำยอำนนท์ พรธิติ*** กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 
*นำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วนัท่ี 19 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 
**นำยมำนะ จนัทนยิ่งยง ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 แทนนำยแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ท่ีได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรในวนัเดียวกนั 
***นำยอำนนท์ พรธิติ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 เป็นต้นไป 
 

5) คณะกรรมกำรชุดย่อยและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร

ชุดย่อยเพื่อท ำหน้ำที่พิ เศษ โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเช่นเดียวกับ

คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้

คณะกรรมกำร  ชดุย่อยจ ำนวน 5 คณะได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

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

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 7 ครัง้ ณ  วันที่  31 ธันวำคม 2563 

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

เข้ำร่วมประชุม 
1 พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี ประธำนกรรมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/กรรมกำรอิสระ 
7/7 

2 ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศลิป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 
3 นำงมลฤดี สขุพนัธ์รัชต์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 6/7 

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  ทัง้นี ้นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำ
หน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน โดยเป็นผู้ สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และยงัเคยด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคญัในสำยกำรบญัชีและ
กำรเงิน 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้ว่ำจ้ำงให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัดในฐำนะหน่วยงำนภำยนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีนำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรม
วินิจ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นบุคลำกรภำยในบริษัทที่ดูแลและประสำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั โดยในปี 2563 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 7 ครัง้  

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

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกย้ำยเลิกจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน 
หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

 3.  สอบทำนให้บริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้หรือเลกิจ้ำงบคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักลำ่วรวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

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

(2)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(3)  ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด  

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

ละทำ่น 
(7)  ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำม     

กฎบตัร (Charter) 
(8)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7.  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1)  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2)  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3)  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น 

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

8.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน         
3 ทำ่น ดงันี ้

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

โดยมีนำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นในเร่ืองโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท อนัได้แก่ ขนำดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจำรณำตำมขนำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนำดและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท 

2. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรโดยพิจำรณำจำก 
- คณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัยทุธศำสตร์ของบริษัท และเป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 
- ควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรรวมถึง

คณุสมบตัิตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 
3.  สรรหำผู้มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก ำหนดไว้ 

- ในกรณีที่กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

- ในกรณีที่มีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลง 

- ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
แตง่ตัง้ 

 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 95 

 

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

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

7.  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.  ปฏิบตัิกำรอื่นใดในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

มอบหมำยและปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

 คณะกรรมกำรบริหำร  
 บริษัทมีกำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ณ วันที่             

31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 2 ทำ่น  ดงันี ้

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

โดยมีนำยประสงค์  จรุงเบญจธรรม ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1.  คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์กำรประกอบ

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

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

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ให้เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

4.  มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเฉพำะกรณีหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภำยใต้วงเงิน
หรืองบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดยในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือภำระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ  
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25 ล้ำนบำท ในส่วนของหนีส้ินหรือภำระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเช่ือโครงกำรที่ บริษัท ท ำกับสถำบันกำรเงินใดๆ (Project 
Finance) ด้วย 

5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองและภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

5.1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.2  รำยงำนของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ ำปีและงบ
กำรเงินรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   5.3  รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร 
 6.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนที่ก ำหนดใน

ค ำสัง่นี ้จะต้องประกอบด้วย กรรมกำรไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็น
องค์ประชมุในอนัท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ดงักลำ่วได้ 

 7.  ในกำรออกเสยีงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแตล่ะคนมีสทิธิออกเสยีง
ได้ทำ่นละ 1 เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดอีก 1 เสยีง 

 8.  กำรลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำเป็นต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดขององค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

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

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

11. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ 
และ/หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนดหรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดไว้ ทัง้นีก้ำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำร
บริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัริำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) อำจมีสว่นได้เสีย
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ทำ่น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้
ล ำ

ดับ 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

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

 

  ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
1. พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจในลกัษณะที่

สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิสำกล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิตลอดจนก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ 

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

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

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

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
6. แต่งตัง้คณะท ำงำน เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ตลอดจน

แต่งตัง้ที่ปรึกษำอิสระที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเพื่อให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ปฏิบตัิหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบตัิกำรใดๆ ตำมที่
ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และอยำ่งน้อย 1 ทำ่นซึง่เป็น

กรรมกำรอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรอิสระ 

2 ดร.พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร 

3 นำยอำนนท์ พรธิติ* กรรมกำร 

4 นำยเอกภกัดิ์ นิรำพำธพงศ์พร กรรมกำร 

โดยมีนำยเกษมศำนต์ อิทธิธรรมวินิจ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หมำยเหตุ: *นำยอำนนท์ พรธิติ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เม่ือวันท่ี 16 กันยำยน 2563 แทน 
นำยธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ ที่ได้ลำออกจำกต ำแหน่งจำกกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเม่ือวนัท่ี 19 สงิหำคม 2563 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
2. ก ำกบัดูแล และสนบัสนนุให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์

และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม

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

รวมทัง้แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อให้มีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

5. สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ

เหตุกำรณ์ส ำคญัซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบและพิจำรณำ
โดยเร็วที่สดุ 

7. พิจำรณำสอบทำนกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 
8. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

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

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

บริษัท และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ

เป้ำหมำยตำมกลยทุธ์และแผนกำรทำงธุรกิจที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
3. ด ำเนินกำรและปฏิบตัิภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำยและเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร

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

ธุรกรรมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ด ำเนินกำรแทน ทัง้นี ้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไมเ่ป็นกำรผกูพนัทรัพย์สนิของบริษัทโดยตรง 

6. ประสำนงำนผู้บริหำร และพนกังำน เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยและทิศทำงธุรกิจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 

7. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
เพิ่มรำยได้ให้แก่บริษัท 

8. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน หรือ
สถำบนักำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 
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9. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
มอบหมำยไว้ 

10.  พิจำรณำอนุมตัิกำรลงทุนในตรำสำรและหลกัทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทอนมุตัิมอบหมำยไว้ 

11.  อนมุตัิในหลกักำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรกำรร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และ
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุครำวถดัไป 

12. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญๆ ที่ ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับปี หรือที่
คณะกรรมกำรบริษัท ได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว 

13.  ดแูลกำรท ำงำนของพนกังำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบตัิงำนด้วยหลกั
ธรรมำภิบำลในกำรท ำธุรกิจ 

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

ตลำด กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอตัรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้เครดิตเทอมเหมือนลกูค้ำทัว่ไป เป็นต้น ทัง้นีภ้ำยใต้
นโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

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

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

 
7) เลขำนุกำรบริษัท 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด  
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และ
กำรประกอบธรุกิจของบริษัท 

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

คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(5)  เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
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(6)  จดัเตรียมข้อมลูและกำรบรรยำยเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ 

(7)  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

8) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทเช่น 

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

 
รำยชื่อ หลักสูตรกำรอบรม 

1. นำงมลฤดี  สขุพนัธรัชต์ 1. KPMG Webinar, Topic: Are you ready to close FY2020? Important 
tax points to know before closing, บจก. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  

  2. สมัมนำ เร่ือง แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ของบริษัทที่ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 ผ่ำนช่องทำง Live สด จำกระบบ
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

  3. สมัมนำ เร่ือง กลยุทธ์บริหำรกำรเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้ำงกำร
เติบโตในยุค New Normal ผ่ำนช่องทำง Live สด จำกระบบของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

2. นำยอำนนท์  พรธิติ 1. หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 176/2563 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ โดยมีนโยบำยให้มีกำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครัง้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัทโครงสร้ำงกำรลงทนุ โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น 
ผลกำรด ำเนินงำน กฎหมำย ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรกำรอบรมกรรมกำร รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้นีเ้พื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท
ให้แก่กรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่เป็นครัง้แรก 

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

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

10) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติสม ่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำ  รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรควบคุมภำยใน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน   
  บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส ำคัญ 

ดงันัน้ จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำร
ระหวำ่งกนั โดยมีนโยบำยซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้บริหำรและพนกังำนต้องปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัทซึ่งถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิ
ของพนกังำนทัว่ทัง้บริษัท 

2.  กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพนัธ์หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำร ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

3.  มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

   กำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ด้ำนกำรเงิน และกำร

ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่ เก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดแูลรักษำทรัพย์สนิของบริษัท อยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนมุตัิและ
ควำมรับผิดชอบของผู้ บริหำรและพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น            
ลำยลกัษณ์อกัษร 
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9.1.1 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติ
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บำท และคำ่ตรวจสอบกำรขึน้ระบบใหม่
เป็นจ ำนวนไม่เกิน 360,000 บำท ทัง้นีค้่ำสอบบญัชีดงักลำ่วไม่รวมค่ำบริกำรอื่นๆ(Non-AuditFee) อย่ำงไรก็ดีบริษัท
และบริษัทย่อยได้จ่ำยคำ่ตอบแทนกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธนัวำคม 2563 
ให้แก่บริษัท ส ำนกังำน อีวำย เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน  7,031,500 บำท เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยที่
เพิ่มขึน้ในระหวำ่งปี 2563 จ ำนวน 3 บริษัท คิดเป็นคำ่สอบบญัชีรวม 830,000 บำท ทัง้นีผู้้สอบบญัชีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง
กบับริษัทและบริษัทยอ่ย ในด้ำนอื่นๆ นอกจำกกำรสอบบญัชีเทำ่นัน้ 
 

ค่ำบริกำรอื่น 

-ไมม่ี- 

9.2 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

กรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำกรรมกำร

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

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

กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3)  บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมกำรคนที่อยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระนัน้ อำจได้รับเลอืก
ให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่อีกได้ ทัง้นีน้อกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้วกรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ  

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

  (4)  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง หรือ  

  (5)  ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของ

บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเข้ำเป็นกรรมกำร
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เว้น
แตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไมช่กัช้ำ หำกมีสว่นได้สว่นเสีย
ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บริษัทท ำขึน้หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจสือ่โฆษณำ พอที่จะสำมำรถท ำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะพิจำรณำคณุสมบตัิในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น 
ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง 

ครำวละ 3 ปี โดยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท 
กลำ่วคือ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลบัมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่เป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระที่สอดคล้องกับประกำศก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวนัที่ 15 ธันวำคม  
พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันี ้

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



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 104 

 

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

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

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

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

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

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

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

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

ร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
11. ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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ปัจจุบนับริษัทมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนคิดเป็นสดัสว่นมำกกว่ำ 1 ใน 3 หรือร้อยละ37.5 ของกรรมกำรทัง้คณะ 
ได้แก่ (1) พล.ต.อ.สมชำย วำณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์ (3) นำงมลฤดี สขุพนัธรัชต์ โดยกรรมกำรอิสระมีควำมเป็น
อิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น ทัง้นีใ้นระยะเวลำ
บญัชีที่ผำ่นมำ กรรมกำรอิสระไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือให้บริกำรทำงวิชำชีพแก่บริษัท 

นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นบคุคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะ
พิจำรณำคุณสมบตัิในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและ
ควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

คณะกรรมกำรบริหำร 
ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้โดยจะพิจำรณำคดัเลือกจำกกรรมกำรหรือ

ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัทและ
สำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  

กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัทมกีลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้
1)  กำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัท ในบริษัทย่อย 

 บริษัทได้สง่ตวัแทนเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ยตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
บริษัท นำยปรินทร์  นำยพนิิจสรณ์   นำยอำนนท์ 

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ พรธิต ิ

1) บริษัท เวอริซำยน์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
2) บริษัท แอด คซูีน จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
3) บริษัท มำสเตอร์ สแตนดำร์ด ดิสเพลย์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
4) บริษัท เอสอำร์พีบี มีเดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 
5) บริษัท เดอะ วนัพลสั จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร - 
6) บริษัท เมอซี่ พลสั จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร - 
7) บริษัท แม็กซ์วิว มเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
8) บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
9) บริษัท ทนูำ่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
10) บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 
11) บริษัท ไบรท์ สกำย มีเดีย จ ำกดั  กรรมกำร กรรมกำร - 
12) บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส.มีเดยี จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
13) บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อำร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ำกดั* กรรมกำร กรรมกำร - 
14) บริษัท ไซน์ เวิร์ค มเีดีย จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
15) บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ำกดั กรรมกำร - - 
16) บริษัท แอทมอส สปอร์ต แลบ็ จ ำกดั กรรมกำร - - 
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บริษัท นำยปรินทร์  นำยพนิิจสรณ์   นำยอำนนท์ 

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ พรธิต ิ

17) บริษัท แอทมอส แอพพำเรล จ ำกดั กรรมกำร - - 
18) บริษัท สแพลช มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 
19) บริษัท สตำร์ค มลัติมเีดยี จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
20) บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ำกดั กรรมกำร กรรมกำร - 
21) บริษัท ปัญญำทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลำว จ ำกดั กรรมกำร - - 
22) บริษัท แพลน บี มำเลเซยี เอสดีเอ็นบีเอชดี  กรรมกำร กรรมกำร - 

*เดิมชื่อ บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ำกดั 

2) กลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย 
บริษัทก ำหนดให้บคุคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทเข้ำไปดแูลให้บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เป็นไป

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

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) และเพื่อควำม

โปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตนจำกกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน บริษัท 
ได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูของบริษัท ดงันี ้

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

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

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

4.  ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมลูภำยในไปใช้หำประโยชน์สว่นตน โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ๆ 
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10.     กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื (Sustainability Development: SD) 
 

10.1 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื 

บริษัทฯยึดมัน่ในแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนซึ่งครอบคลมุ 3 มิติ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่ได้มีกำรปลกูฝังแนวคิดควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำร เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่สงัคม

ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และตอ่ยอดกำรพฒันำและสง่เสริมควำมก้ำวหน้ำของบคุลำกร กำรดแูลผู้มีสว่นได้

เสยีทกุฝ่ำยและมอบผลตอบแทนที่ยัง่ยืนผำ่นนวตักรรม เทคโนโลยี ภำยใต้หลกักำรบริหำรจดักำรตำมแนวทำงของกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดี และผลกัดนัให้แพลนบีเป็นผู้มีสว่นร่วมในกำรสร้ำงสรรค์สิง่ที่ดีให้กบัสงัคมด้วยกำรเป็นมำกกวำ่ผู้ให้บริกำรสือ่โฆษณำ 

(“More than Advertising”) โดยได้มีกำรก ำหนดกรอบกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (More than Advertising Framework) ที่เช่ือมโยง

กบัเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยัง่ยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals – SDGs)  

โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ครอบคลมุเป้ำหมำยกำร

พฒันำด้ำนควำมยัง่ยืน โดยเป็นตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของทัง้องค์กร เพื่อให้พนกังำนทกุคนตระหนกัถึงควำมส ำคญัและรับรู้

ถึงกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำร่วมกนั เพื่อบรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนืในปี 2563 และกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกนัทำงธุรกิจ 

 เพื่อเป็นกำรเน้นย ำ้แนวทำงกำรด ำเนินธรุกิจอยำ่งยัง่ยนื บริษัทฯ ได้น ำ มิติด้ำนควำมยัง่ยืนทัง้ 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม มำร่วมพจำรณำเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยำว ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิง่แวดล้อม ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนที่บริษัทยึดถือ เน้นควำมโปร่งใสตรวจสอบได้   
เป็นธรรมตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ สอดคล้องกบักฎหมำย กฎระเบียบของ
บริษัทพร้อมทัง้มุ่งสร้ำงคุณค่ำและควำมเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกันของ
องค์กรและสงัคม โดยบริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำกับดแูลกิจกำรเพื่อทบทวนนโยบำยและแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจบุนัและเหมำะสมกบัรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณอนุมตัิตำมขัน้ตอน โดยปีล่ำสดุได้มีกำรเพิ่มนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนปีในกำร
ด ำรงต ำแหน่งโดยรวมทกุวำระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรให้ควำมเห็นและปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรอิสระของบริษัทและได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจที่ผ่ำนกำรอนมุตัิ
ทบทวนแล้วบนเว็บไซต์ และกิจกรรมตำ่งๆ ของบริษัท 

เพื่อให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของ
คณะกรรมกำรบริษัทหมำยรวมถึงผู้น ำบริษัท (CEO หรือเทียบเท่ำ) ที่ต้องกำรสรรหำโดยพิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็น
และจดัท ำเป็น Skill Matrix เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบตัิด ำรงต ำแหน่ง ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนทัง้รำยคณะและรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ให้กำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้อง
กบัผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้น ำบริษัท (CEO หรือเทียบเทำ่)  
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โดยในปี 2563  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรรำยคณะ มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยมที่ร้อยละ  94.38 
 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรรำยบคุคล มีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี่เกณฑ์ดีเยี่ยมที่ร้อยละ 93.80  

อนึ่ง คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัทหมำยรวมถึงผู้น ำบริษัท (CEO หรือเทียบเท่ำ) ท่ีใช้ในกำรสรรหำและทกัษะที่
จ ำเป็นและจดัท ำเป็น Skill Matrix นัน้ บริษัทได้มีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  

นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและนโยบำยต่อต้ำนทุจริตอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่กระท ำกำรใดๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองและบคุคลใกล้ชิด 

ปี 2563          - ร้อยละ 100 ของพนักงำนบริษัทรับทรำบ ศึกษำ และผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบเพื่อเน้นย ำ้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 
บริษัทมีเป้ำหมำยให้พนกังำนทกุระดบัในองค์กรยึดถือแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อ
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ไมพ่บเร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2. สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตัด้ิำนแรงงำน 

กำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสทิธิมนษุยชน ตำมหลกัปฏิบตัิ บริษัทได้จดัให้มีช่องทำงในกำรสือ่สำรด้ำน
กำรปกป้องสทิธิมนษุยชน มีกำรบริหำรจดักำรควำมหลำกหลำยและยอมรับในควำมแตกตำ่ง 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพกฎหมำยและกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก ำหนดนโยบำยจริยธรรมทำงธุรกิจ
วำ่ด้วยเร่ืองกำรไม่ละเมิดสทิธิมนษุยชน ซึง่แสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
เป็นไปตำมกฎหมำย รวมทัง้หลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมเสมอภำคควำมเท่ำเทียม
กนัในแง่ของศกัดิ์และสิทธ์ิ โดยมีนโยบำยไมเ่ลอืกปฏิบตัิไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ หรือสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
โดยเห็นได้จำกกำรให้โอกำสที่เทำ่เทียมกนัในกำรจ้ำงงำนของบริษัท รวมทัง้สง่เสริมให้มีกำรตระหนกัและส ำนกึในสทิธิ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนที่มตีอ่สงัคมและบคุคลอื่น นอกจำกนี ้ยงัก ำหนดให้มีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกคู้คำ่ 
กำรคดักรองคูค้่ำอยำ่งเป็นระบบและสำมำรถตรวจสอบได้โดยปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล 

 

ด้ำนกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

กำรดูแลพนักงำน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 

บริษัทตระหนกัในควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคนและมีควำมเช่ือมัน่วำ่ “พนกังำน” คือทรัพยำกรที่ส ำคญัที่สดุสำมำรถ
น ำองค์กรไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้และเป็นก ำลงัขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จมำโดยตลอด โดยบริษัท ได้ให้
ควำมส ำคญัในกำรดแูลสวสัดิกำรของพนกังำน ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ 

1) กำรจัดให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำน โดยจดัโปรแกรมกำรตรวจให้สอดคล้องและเหมำะสม

กบัอำยขุองพนกังำนแต่ละคน พร้อมทัง้อ ำนวยควำมสะดวกโดยให้โรงพยำบำลมำให้บริกำรตรวจสขุภำพที่

ส ำนักงำนของบริษัท รวมไปถึงกำรมีสวสัดิกำรพนักงำน เช่น สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรท ำป ระกัน
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สขุภำพ, ประกันชีวิตและประกันอุบตัิเหตุกลุ่ม ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทจัดให้มีประกันโควิดเพิ่มเติมสืบเนื่อง

จำกสถำนกำรณ์โควิด นอกจำกนีย้ังมีสวัสดิกำรเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองำนศพ กรณี

พนักงำนเสียชีวิต และกรณีบิดำ มำรดำ บุตร หรือ คู่สมรสที่ ชอบด้วยกฎหมำยของพนกังำนเสียชีวิต เงิน

ช่วยเหลอืกรณีพนกังำนสมรส เป็นต้น) รวมถึงกำรฉีดวคัซีนป้องกนัให้กบัพนกังำนโดยไมม่ีคำ่ใช้จ่ำย 

2) ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน บริษัทมีกำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มี

ควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำน มีประกนัอบุตัิเหตเุพิ่มเติม ส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนใน

ทีมเสี่ยงภยั กำรอบรมเร่ืองกำรซ้อมหนีไฟให้แก่พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี  กำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับ

กำรปฏิบตัิเพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้และทกัษะพร้อมปฏิบตัิงำนจริง อำทิเช่น หลกัสตูร High Work หลกัสตูร 

Hot Work  เป็นต้น และกำรเตรียมพร้อมอปุกรณ์เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่จะเกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ กำร

จดักิจกรรม 5 ส กำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ อนำมยั

และเหมำะสมกบัลกัษณะงำนของแต่ละหน่วยงำน โดยในปี 2563 บริษัทมีกำรเตรียมชุดกำรปฏิบตัิงำนเพื่อ

กำรป้องกันจำกโควิด (COVID-19 protection pack) ให้กับพนกังำน มีหน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมือ ถุงมือ 

เป็นต้น  และกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชือ้ hygienic ประจ ำสัปดำห์ให้กับพนักงำนเพื่อควำมปลอดภัยจำก

สถำนกำรณ์โควิดที่เกิดขึน้ในขณะท่ีพนกังำนต้องไปปฏิบตัิงำนภำยนอก ดงันัน้ในปี 2563 บริษัทไมม่ีสถิติกำร

เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรง ไม่มีพนกังำนที่เสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหัสสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน และใน

ระหวำ่งกำรท ำงำน และไมม่ีพนกังำนติดเชือ้ไวรัสโควิด 

3) ส่งเสริมให้พนักงำนดูแลรักษำสุขภำพ โดยบริษัทจัดให้มีพืน้ที่ส ำหรับกำรออกก ำลงักำยและกีฬำ พร้อม

อุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย ภำยในส ำนักงำนของบริษัทอำคำร 2 ชัน้ 1 และในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มี

กิจกรรมกำรประเมินสมรรถภำพร่ำงกำย โดยให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนควำมแข็งแรงของร่ำงกำยเข้ำมำตรวจวดั

สภำพควำมแข็งแรงและให้ควำมรู้กบัพนกังำนโดยตรง  

4) บริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้พนกังำนมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินในระยะยำว ด้วยกำรให้ควำมรู้ในกำรลงทนุทำง

กำรเงิน กำรบริหำรภำษี กำรเก็บออมของพนกังำนเพื่ออนำคต  โดยเฉพำะกำรลงทนุท่ีได้รับผลประโยชน์ทำง

ภำษี  เช่น กองทุนรวมหุ้ นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่ อกำรเลี ย้งชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงและอิสรภำพทำงกำรเงินในวยัเกษียณ 

5) บริษัทยงัมีนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนรู้ระดบัองค์กรและกำรพฒันำบุคลำกร โดยกำรให้ควำมส ำคญักับกำร

พฒันำงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลทัง้ระบบให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่กำรสรรหำบคุคล พฒันำ

พนกังำน ก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม จัดให้มีสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อยกระดับกำรท ำงำน  

ของพนกังำนอย่ำงมืออำชีพ พฒันำระบบกำรท ำงำนและสร้ำงนวตักรรมในองค์กร  สนบัสนนุให้พนกังำนมี

โอกำสก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตลอดจนเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนอยำ่งมีสว่นร่วม สร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดี

ให้กบัพนกังำนเพื่อควำมสขุทัง้กำยและใจของพนกังำน ซึ่งบริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมพกัผ่อนของพนกังำนเป็น
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ประจ ำทกุปี อนัจะน ำไปสูผ่ลกำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้

พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอีกด้วย 

ซึง่จำกที่บริษัทให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนซึ่งเป็นทรัพยำกำรที่มีค่ำมำกที่สดุขององค์กร ได้มีกำรจดัท ำแบบสอบถำม
ควำมผกูพนัต่อองค์กร (Engagement Survey) ปีละ 2 ครัง้ และน ำผลลพัธ์ที่ได้มำวิเครำะห์และพิจำรณำจัดท ำแผน
เพื่อปรับปรุง พฒันำให้พนกังำนมีควำมสขุ ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยผลคะแนนควำมผกูพนัต่อองค์ในปี 
2563 อยู่ที่ระดบัร้อยละ 83 ซึ่งสงูกว่ำปีก่อนหน้ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ที่ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 สะท้อน
ให้เห็นว่ำสวสัดิกำร และรูปแบบกำรท ำงำนของบริษัทตอบสนองควำมต้องกำรของพนกังำนเพื่อให้พนกังำนสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกนัได้อยำ่งมีควำมสขุมำกยิ่งขึน้ 

 

3. กำรพัฒนำผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งและผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำร
ของกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดัพลงังำนตำมหลกักำรสำกล และยัง
สง่เสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนกึให้แก่พนกังำนในกำรอนรัุกษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อยำ่ง
ชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสร้ำงสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ  
กำรอนรัุกษ์ และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องโดยพนกังำนทกุคนมีหน้ำที่
โดยตรงในกำรดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทที่อยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน เสื่อมคำ่ สญูหำย หรือสญูเสยีไปโดย
เปลำ่ประโยชน์ รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกรอื่นๆ ของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดท ำเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จดักำรซึ่งเน้นกำรใช้พลงังำนตำมควำมจ ำเป็นลดกำรสญูเปล่ำของทรัพยำกร บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง
ตอ่เนื่อง ได้แก่ 

1. บริหำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลติสือ่โฆษณำให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เพื่อเป็นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทได้มีกำรพฒันำปรับปรุงวสัดทุี่ใช้ผลิตสื่อ
โฆษณำประเภท Serie Poster คือไวนิล ด้วยกำรน ำวสัดุหรือของเสียจำกไวนิล รวมถึงสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในสื่อ
โฆษณำบนรถประจ ำทำงปรับอำกำศ มำปรับปรุงเพื่อเพิ่มมลูคำ่และรักษำสิง่แวดล้อม  

- จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในปี 2563 บริษัทได้ท ำกำรส่งมอบ “ถุงยิม้”  
ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรและอำสำสมคัรในกำรสง่มอบสิ่งของที่จ ำเป็นแก่พี่น้อง
ผู้ประสบภยัในชุมชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน โดยมีกำรส่งมอบถุงยิม้กว่ำ 30,000 ถงุ กว่ำ 83 ชุมชน
ตำมบ้ำนเรือนและจุดต่ำงๆ ทัว่กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวดั เพื่อเป็นก ำลงัใจในกำรช่วยเหลือและให้
ก ำลงัใจให้คนไทยสำมำรถฝ่ำฟันวิกฤตครัง้นีไ้ปด้วยกนั 

- นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้มอบพืน้ที่สื่อโฆษณำของบริษัทเพื่อใช้เป็นสื่อกลำงในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ไม่ว่ำจะเป็นกำรรำยงำน
ข่ำวสำรและสถำนกำรณ์กำรติดเชือ้ เพื่อให้ควำมรู้เตรียมพร้อมกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของ
ไว้รัส รวมถึงกำรร่วมมือกบัสภำกำชำดไทยในกำรโพสต์เชิญชวนบริจำคโลหิต เนื่องจำกวิกฤติโลหหิต
ขำดสะสมอยำ่งตอ่เนื่อง ไมเ่พียงอตอ่กำรจ่ำยเลอืดให้โรงพยำบำลทัว่ประเทศ 
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- กำรสนับสนุนไวนิลเหลือหรือหมดสัญญำของลูกค้ำแล้วมำเพื่อออกแบบจัดท ำเป็นของใช้ที่เกิด
ประโยชน์ เช่น ถงุจำกไวนิล เนื่องจำกมีควำมคงทนสำมำรถใช้งำนได้ยำวนำน และที่ส ำคญัสำมำรถ
ลดพืน้ที่กำรจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยปี 2563 บริษัทได้มีกำรน ำไวนิลกว่ำ 1,080  
ตร.ม. มำผลติเป็นกระเป๋ำไวนิล 2,000 ใบ เพื่อให้ชมุชนหรือหนว่ยงำนของรัฐน ำไปผลติเป็นผลติภณัฑ์ 
เพื่อลดกำรใช้ถงุพลำสติกได้อีกทำงหนึง่ด้วย 

- นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้น ำไวนิลที่เหลือใช้มำประยกุต์ท ำเป็นซองจดหมำยเพื่อใช้ภำยในองค์กรได้กว่ำ 
360 ซอง/ปี เพื่อลดกำรใช้ซองกระดำษและลดคำ่ใช้จ่ำยได้บำงสว่น 

 

4. กำรลดกำรใช้พลังงำนและอุปกรณ์ภำยในส ำนักงำน 

บริษัทยงัคงด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรแสดงภำพโฆษณำรวมทัง้เพิ่มอำยกุำรใช้งำนและเป็น
กำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยของบริษัทจำกกำรประหยดัพลงังำน โดยบริษัทได้มีกำรตรวจวดัค่ำแสงอย่ำงต่อเนื่องโดยทีม 
Quality Control และทีม Maintenance และรำยงำนให้ทีมที่ควบคุมดูแลรับทรำบเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำง
ตอ่เนื่อง ทัง้นีก้ำรวดัคำ่แสงจะปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมแตล่ะฤดกูำลหรือตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรสือ่โฆษณำ
โดยที่ควำมสวำ่งของจอภำพจะต้องไมเ่ป็นกำรรบกวนตอ่ผู้สญัจรไปมำบนท้องถนนหรือแม้แตผู่้พกัอำศยับริเวณที่มีกำร
ติดตัง้สื่อโฆษณำ แต่สื่อโฆษณำดิจิทลัของบริษัทยงัคงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำอีกด้วย ทัง้นีใ้นปี 2563 
บริษัทได้มีกำรเปลีย่นแปลงหน้ำจอ LED ทัง้สิน้จ ำนวน 50 จอ ทัว่ประเทศไทยด้วยระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ซึ่งจะช่วย
ท ำให้บริษัทสำมำรถประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำได้มำกกวำ่ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกบักำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของหน้ำจอ
เก่ำ เปลีย่นโคมไฟจำกเดิมแบบเมทลัฮำร์ไลน์เป็นแบบโคม LED กวำ่ 4,000 โคมทัว่ประเทศ ช่วยลดค่ำไฟมำกกวำ่ร้อย
ละ 50.0 และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกกว่ำ 460,000 KgCO2e และเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์กว่ำ 800
หลอด ช่วยลดคำ่ไฟมำกกวำ่ร้อยละ 50.0 และลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกกวำ่ 23,300 KgCO2e  

 

5. กำรบริหำรจัดกำรนวตักรรม 

บริษัทมุง่เน้นกำรพฒันำนวตักรรมเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนและพฒันำรูปแบบกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำของบริษัท
ด้วยกำรก ำหนดกลยทุธ์ระดบัองค์กรให้สอดคล้องกบัทิศทำงธุรกิจของบริษัทเพื่อแสวงหำโอกำสใหม่ๆ ให้ก้ำวทนักำร
เปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรของผู้ บริโภค ซึ่งสง่ผลตอ่กำรจดัสรรงบประมำณกำรใช้
สือ่โฆษณำของเจ้ำของแบรนด์สนิค้ำและเพื่อตอบสนองตอ่แนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคและนกัลงทนุ รวมถึงกำร
ตอ่ยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสทิธิภำพสงูสด 
 
โดยใน ปี  2563 บ ริษั ท  ร่วมกับ  3 พันธมิ ต ร  จี เอ็ ม เอ็ม  แกรมมี่ , เอ ไท ม์  มี เดี ย  และ  Goodthings happen  
สร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ของวงกำรสื่อด้วยกำรแสดงดนตรีสดในรูปแบบ Multi-platform โชว์จำกศิลปินช่ือดังอย่ำง 
บอดีส้แลม, โปเตโต้, ปำล์มมี่ และ เป๊ก ผลติโชค ท่ีมำสร้ำงสสีนับนเส้นทำงกำรเดินทำงในกรุงเทพฯ ท่ีจะกลบัมำคึกคกั
อีกครัง้ในวนัเปิดเทอม (Music live on the way) โปรเจคนีเ้กิดขึน้เพื่อเติมก ำลงัใจให้ทกุคนผ่ำนช่วงวิกฤติโควิด-19 ใน
วนัที่ต้องออกจำกบ้ำนสง่ลกูหลำนกลบัเข้ำสูรั่ว้โรงเรียน และคนท ำงำนที่เร่ิมกลบัเข้ำสูโ่หมดท ำงำนที่ออฟฟิศ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรเผยแพร่แบบ Multi-Platform ซึ่งถือเป็นครัง้แรกในเมืองไทย กับกำรรับชม Live show  ผ่ำนจอดิจิตอลของ
บริษัททัว่กรุงเทพฯ กวำ่ 120 จอ มำพร้อมเสยีงผำ่นวิทยคุลืน่ GreenWave 106.5 และ 94 EFM รวมถึงสำมำรถชมผำ่น 
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live Facebook ได้ทำงเพจ GMM Grammy, Atime Showbiz , Plan B Media, Goodthings Happen และ Chang 
World เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 เวลำ 7.30-9.00 น. ซึง่เป็นกำรน ำจดุเดน่ของแตล่ะพนัธมิตรมำรวมกนั ด้วยกลยทุธ์ 
Music Marketing กบักำร Cross Channel กนัครัง้แรก น ำ 4 ศิลปินที่มีช่ือเสยีงระดบัประเทศ มำเลน่คอนเสร์ิตบนเวที
ที่มีโปรดกัชั่นจดัเต็ม เหมือนยกเวทีคอนเสิร์ตจำกฮอลล์คอนเสิร์ตมำถ่ำยทอดสดบนจอดิจิตอลขนำดใหญ่ ท่ำมกลำง
กำรจรำจรที่หนำแน่นบนถนนสำยส ำคัญในกรุงเทพฯ และสำมำรถฟังถ่ำยทอดสดเสียงผ่ำนทัง้ 2 คลื่นวิทยุ คือ 
GreenWave และ EFM เรียกได้ว่ำเป็นครัง้แรกที่ตำดูจอดิจิตอล หูฟังวิทยุ และยังสำมำรถดู Live สดผ่ำน Online  
ได้อีกด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร Bangkok Jams และ Bangkok Jams 2.0 : สือ่โฆษณำประเภทจอดจิิตอลท่ีไมเ่พยีงแตน่ ำเสนอโฆษณำ 
แตย่งัมีคอนเทนต์ที่เป็นสำธำรณประโยชน์ รำยงำนสภำพกำรจรำจร พร้อมค ำนวณเวลำในกำรเดินทำง ชว่ยให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนตดัสนิใจและวำงแผนกำรเดินทำงได้ดียิง่ขึน้ รวม 90 จอทัว่กรุงเทพมหำนคร 
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นอกจำกนีใ้นปี 2563 บริษัทยงัได้คิดค้นนวตักรรมที่สำมำรถทรำบข้อมลูรวมถึงวดัผลของสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัได้ 
เรียกวำ่นวตักรรม “MAGNETIC” โดยร่วมมือกบั Telco เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรพฒันำ ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีและ
ฐำนข้อมูลจำกบริษัทโทรคมนำคมเพื่อวิเครำะห์จ ำนวนผู้ชมที่เห็นป้ำยหรือจอโฆษณำ (Reach), จ ำนวนครัง้ของกำร
มองเห็น (Eyeballs) ไปจนถึงข้อมลูพืน้ฐำนของกลุม่ผู้ชม (Audience Profile) ที่จะช่วยให้แบรนด์เข้ำใจสือ่โฆษณำนอก
ที่อยู่อำศัยมำกขึน้ อีกทัง้ช่วยให้นักกำรตลำดเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ถูกกลุ่ม สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อ
พฒันำกำรสือ่สำรให้มีประสทิธิภำพและวำงแผนกำรใช้สือ่ได้อยำ่งคุ้มคำ่เงินลงทนุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลกูค้ำ ควำมพึงพอใจของลกูค้ำ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงแนวโน้มด้ำนกำรตลำดและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เพื่อรักษำไว้ซึ่ง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้ลกูค้ำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระดบักำร
ให้บริกำรด้วยกำรสอบถำมควำมคิดเห็นและประเมินผลควำมพึงพอใจของลกูค้ำ ในต้นปี 2563 ได้ตัง้เป้ำหมำยระดบั
ควำมพึงพอใจของลกูค้ำที่คะแนน 4.50 เต็ม 5.00 อย่ำงไรก็ตำมระดบัควำมพึงพอใจเฉลี่ยของลกูค้ำจริงอยู่ที่ 4.45  
ซึ่งใกล้เคียงกับเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ สูงขึน้เล็กน้อยกว่ำปี 2562 ที่ได้คะแนนอยู่ที่  4.40 เพื่อปรับปรุงคุณภำพในกำร
ให้บริกำรลกูค้ำและควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนขำยอย่ำงตอ่เนื่อง และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจบริษัท
ได้มีกำรน ำมำวิเครำะห์แยกออกเป็นกลุม่ตำมหลกัเกณฑ์ด้วยกำรพิจำรณำจำก 
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- ทกัษะที่เก่ียวข้องกบังำนขำย 
- ควำมรู้รอบตวัเร่ืองสือ่โฆษณำและผลติภณัฑ์ของบริษัท 
- บคุลกิภำพ กำรสือ่สำรกบัลกูค้ำ 
- ทกัษะกำรแก้ไขปัญหำ 

 เพื่อให้บริษัทสำมำรถจดัหำหลกัสตูรกำรอบรมและข้อแนะน ำที่จะช่วยพฒันำทกัษะของพนกังำนให้มีประสทิธิภำพเพิ่ม
สงูขึน้และรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำที่มีแนวโน้มเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัของบริษัทในอตุสำหกรรมตำมมำด้วย 

 

7. กำรจัดกำรของเสีย 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดปริมำณของเสียจึงมีนโยบำยลดปริมำณของเสียและกำร
บริหำรจัดกำรของเสีย เช่น กำรคดัแยกขยะ ซึ่งบริษัทได้มีกำรรณรงค์คดัแยกขยะอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรช่วยลด
ปริมำณขยะลง สำมำรถน ำขยะเปียกไปท ำเป็นเชือ้เพลงิหรือก๊ำซชีวภำพได้ เพิ่มควำมเป็นระเบียบเรียบ ควำมร่มร่ืน ลด
มลภำวะที่เป็นพิษ และหลกีเลีย่งอนัตรำยจำกขยะอนัตรำย 

ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มประเภทของถงัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
พิษ ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ โดยมีเป้ำหมำยที่จะติดตัง้ชดุถงัขยะให้ครอบร้อยละ 100 ที่ส ำนกังำนของบริษัททกุแหง่  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสงัคมไทย  ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือของบริษัท คู่ค้ำของบริษัท  ดงัเช่น กำรพฒันำระบบ
รำยงำนสภำพจรำจรอจัฉริยะ ซึง่ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขบัขี่ยำนยนต์อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทยงัคง
พฒันำระบบกำรรำยงำนสภำพจรำจรอจัฉริยะ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพ และเพิ่มควำมแม่นย ำใน
กำรวำงแผนกำรเดินทำงของผู้ ใช้รถใช้ถนนได้มำกยิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและ
สร้ำงประโยชน์สงูสดุให้กบัสือ่โฆษณำในบริเวณดงักลำ่วของบริษัท   
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นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมพฒันำชุมชนและสงัคมด้วยกำรเป็นสว่นหนึ่งเพื่อสื่อสำรประชำสมัพนัธ์
โครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมผ่ำนทำงสื่อโฆษณำของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรยืดมัน่ในแนวคิด “กำรเป็น
มำกกวำ่สือ่โฆษณำ –More Than Advertising”) ได้แก่ 

1) แคมเปญ #ThailandTogetherAsOne 
แพลนบีร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วยกำรใช้สือ่โฆษณำของบริษัทฯ เป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรดูแลตัวเองให้ห่ำงจำกไวรัส COVID-19 และส่งผ่ำนพลังบวกด้วยข้อควำมให้ก ำลังใจ ผ่ำน
แคมเปญ #ThailandTogetherAsOne บนจอดิจิตอลกวำ่ 700 จอ จำก 16 สือ่ ทัว่ประเทศ 

• รำยงำนข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ติดเชือ้เพื่อให้ควำมรู้เตรียมพร้อมกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำย
ของไวรัส 

• สร้ำงจิตส ำนกึที่ดีด้วยกำรรณรงค์ให้ประชำชน อยู่บ้ำนเพื่อหยดุเชือ้ (Social Distancing) และสร้ำง
ควำมเข้ำใจในกำรดแูลตวัเองอยำ่งถกูวิธี เพื่อชะลอกำรแพร่เชือ้และลดปริมำณผู้ป่วย 

• ร่วมเป็นสื่อกลำงในกำรส่งผ่ำนพลังบวกด้วยข้อควำมให้ก ำลงัใจ พร้อมกับด้วยศิลปิน นักร้อง 
นกัแสดง นกักีฬำ และนกัธุรกิจที่มีช่ือเสยีงกวำ่ 70 ชีวิต เพื่อให้คนไทยมีแรงร่วมกนัฝ่ำวิกฤติครัง้นีไ้ป
ด้วยกนัอยำ่งมีสติ 

• ร่วมมือกบัส ำนกังำนโครงกำรพฒันำแหง่สหประชำชำติ (United Nations Development  
Programme :UNDP) เพื่อแสดงเจตณำรมย์กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำตำมเป้ำหมำย
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของสหประชำชำต ิหรือ Sustainable Development Goals –SDGs) ผำ่นสือ่
โฆษณำของบริษัท เช่น กำรใช้สือ่โฆษณำของบริษัทเพื่อรณรงค์วธีิกำรดแูลตวัเองในช่วงสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 เป็นต้น 

 
2) โครงกำรธรรมะ ธรรมดำ ธรรมชำติ  

บริษัทร่วมกบัเพจสงสยัมัย้? ธรรมะ สง่ตอ่ข้อคิดดีๆในกำรใช้ชีวิต ท ำธรรมะให้น่ำอำ่นและเข้ำใจมำกขึน้ 
ผ่ำนสื่อโฆษณำประเภทจอดิจิตอลภำยในห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน  และสยำมเซ็นเตอร์ โดยได้
เร่ิมโครงกำรตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2563  อยำ่งตอ่เนื่อง 
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3) ให้ก ำลงัใจชำวโครำช 

จำกสถำนกำรณ์กรำดยงิที่ห้ำงสรรพสนิค้ำเทอมินอล 21 จ.นครรำชสมีำ สร้ำงควำมสญูเสยีครัง้ใหญ่
ให้กบัชำวโครำช แพลนบีร่วมเป็นสว่นหนึง่ในกำรสง่ก ำลงัใจผำ่นจอดิจิตอลภำยในจงัหวดั 

 
4) ร่วมกบัมลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

บริษัทได้ร่วมประชำสมัพันธ์โครงกำรต่ำงๆของมูลนิธิ ผ่ำนเครือข่ำยสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศัยของ
บริษัทมำอยำ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้มลูนิธิเป็นที่รู้จกัและได้รับกำรสนบัสนนุ
ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินเพื่อใช้กิจกำรของมลูนิธิและรูปแบบที่ไมใ่ช่ตวัเงินผ่ำนอำสำสมคัรที่เข้ำร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆของมลูนิธิ ทัง้นีม้ลูนิธิมีภำระกิจหลกัเพื่อช่วยเหลอืเด็กไทยที่สญูเสียพ่อแม ่และขำดญำติ
มิตร โดยมีต้นแบบกำรด ำเนินงำนมำจำกองค์กรเอส โอ เอส สำกล (SOS Children’s Villages 
International) ซึ่งมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเลีย้งดูพร้อมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในวยัเด็กของเหล่ำเด็ก
ด้อยโอกำสให้เติบโตขึน้อย่ำงสมบูรณ์ในทิศทำงที่ เหมำะสม รวมถึงได้รับกำรศึกษำสูงสุดตำม
ควำมสำมำรถและสำมำรถประกอบอำชีพ พึง่พำตนเองได้ และอยูใ่นสงัคมได้อยำ่งมีควำมสขุ 

 
5) ร่วมกบัมลูนิธิกระจกเงำ  

บริษัทร่วมประชำสมัพันธ์ตำมหำคนหำยที่ได้รับแจ้งจำกมูลนิธิกระจกเงำผ่ำนจอดิจิตอลอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และในปี 2563  ได้ร่วมประชำสมัพันธ์โครงกำรจ้ำงวำนข้ำผ่ำนจอดิจิตอลใน
กรุงเทพฯ โดยโครงกำรจ้ำงวำนข้ำเป็นโครงกำรที่ช่วยสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับ "คนไร้บ้ำน"  
ท ำควำมสะอำดในพืน้ท่ีสำธำรณะ 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  

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

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้          
3 ทำ่นเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ตำมแนวทำงของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) คือ สภำพแวดล้อมในกำรควบคุม (Control 
Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk  Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (Information and Communication) และกำรติดตำมผล (Monitoring) โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ  
ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมตำมสภำพแวดล้อมกำรควบคมุที่เป็นอยู ่ โดยบริษัทได้จดัให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำม
ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยให้ สำมำรถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
น ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำง
เพียงพอ ส ำหรับกำรควบคมุภำยในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

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

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

- บริษัท ได้มีกำรจดัตัง้โครงสร้ำงองค์กรที่มีควำมเหมำะสมที่ช่วยให้มีควำมคลอ่งตวัในกำรบริหำรจดักำร โดยไม่
มีกำรพึ่งพำผู้บริหำรหรือพนักงำนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปแบบที่
สำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได้ 

- บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของธุรกิจที่ชดัเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนและมีกำรติดตำมผลโดย
คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุไตรมำส      

- กำรก ำหนดเป้ำหมำยจะมีกรอบนโยบำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  และให้ฝ่ำยปฏิบัติกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยด้วย โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งท ำให้มั่นใจว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดมีควำมเป็นไปได้ และสมเหตสุมผล 

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

- บริษัท ได้มีควำมมุง่มัน่ในกำรท่ีจะเป็นบริษัทธรรมมำภิบำลโดยกำรประกำศเจตจ ำนงไว้ในเอกสำรเผยแพร่
ของบริษัท ไว้อย่ำงชดัเจน ซึง่ในที่นีร้วมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมต่อคูค้่ำและมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
ด้วย เป็นเหตผุลหลกัที่ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ของบริษัท กบัคู่ค้ำมีควำมแน่นแฟ้นและเอือ้ประโยชน์ต่อกนัใน
ระยะยำว   กำรเซ็นสญัญำกำรให้บริกำรกบัคูค้่ำและมีบริกำรขำ่วสำรควำมรู้เพื่อประโยชน์กบัคูค้่ำ รวมถึงได้
เสนอเง่ือนไขกำรให้บริกำรท่ีเป็นธรรม  อีกทัง้บริษัท มีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำมำตรฐำนไว้อยำ่งชดัเจน 

2. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk  Assessment) 
- บริษัท ได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรธุรกิจเป็นอย่ำงดี และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่

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

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

- คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรเผยแพร่และสื่อสำรควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสีย่งให้ทัว่ถึงทัง้องค์กรและเนื่องจำกคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภำคส่วนจึงเช่ือได้ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มี
ประสทิธิภำพ 

- บริษัทมีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งต้องจัดให้มีกำรประชุม
อยำ่งน้อยไตรมำสละครัง้หรือเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

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

ก ำหนดไว้ในรูปแบบของตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Level of Authorization Table) ซึ่งจะระบุถึงขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และเง่ือนไข
ต่ำงๆ ในกำรอนุมตัิวงเงินของผู้บริหำรทุกๆ ระดับเอำไว้อย่ำงชัดเจน และตำรำงอ ำนำจอนุมตัินีจ้ะถูกน ำไปพิจำรณำในกำร
ประชมุบอร์ดของบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ในกำรเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง รำยละเอียดตำ่งๆ   

 

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

 

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

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

- กำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและข้อมลูส ำคญัตำ่ง ๆ ส ำหรับใช้ประกอบกำรตดัสนิใจ
ให้แก่คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั 

- ได้บนัทกึควำมเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมกำรในประเด็นท่ีเห็นวำ่ส ำคญัและ/หรือจ ำเป็นไว้ในรำยงำนกำร
ประชมุอยำ่งละเอยีดชดัเจนตำมสมควร                

5. กำรติดตำมผล (Monitoring) 
บริษัท ได้มีกำรติดตำมกำรปฎิบตัิตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยฝ่ำยบริหำรได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิ

ตำมเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นรำยเดือน และจะวิเครำะห์สำเหตุที่ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงไปจำกเป้ำหมำย เพื่อ
วำงแผนและด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป นอกจำกนี ้บริษัท ยงัจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน ในแต่ละกิจกรรม ทัง้กำรควบคุมด้ำน
กำรเงิน ด้ำนกำรปฏิบตัิงำน และด้ำนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด จำกผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอก 
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

11.2 ควำมเห็นแตกต่ำง/กำรตัง้ข้อสังเกต โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท 

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

11.3 ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

บริษัทได้วำ่จ้ำง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั “พีแอนด์แอล” ซึง่เป็นบคุคลภำยนอก เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยพีแอนด์แอลได้ท ำกำรตรวจสอบวงจรรำยจ่ำย กำรบริหำรกำรจ่ำยเงินเดือน วงจรรำยได้ และ
กำรตรวจสอบกำรควบคมุเฉพำะด้ำน Application Control โดยกำรสอบทำนดงักลำ่วอ้ำงอิงกบักรอบ COSO ซึง่ได้ข้อสรุปจำก
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในโดยรวม ว่ำมีกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบตัิงำนที่ดี เหมำะสม โดยผลกำรตรวจสอบและ
ประเด็นที่ส ำคญัที่ตรวจพบ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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1. วงจรรำยจ่ำย 

บริษัท มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทัง้ในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน โครงสร้ำง
หน่วยงำนและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรจดัซือ้จัดจ้ำง และบญัชีรำยจ่ำย 
รวมถึงกำรประเมินผู้ขำยประจ ำปี โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรจดัท ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน ผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำก
ผู้มีอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม 

บริษัทฯ มีกำรจดัท ำประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปี 2563 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบ
ประมำณกำรรำยจ่ำย กับรำยจ่ำยที่เกิดขึน้จริงไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร และจัดให้มีกำรประชุมทุกๆ เดือน เพื่อรำยงำนผล
ประกอบกำร และหำแนวทำงในกำรควบคมุรำยจ่ำยให้เป็นไปตำมประมำณกำรรำยจ่ำยที่ก ำหนดไว้ 

ส ำหรับขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบียนผู้ ขำย มีกำรตรวจสอบทะเบียนประวัติผู้ ขำย ในระบบ Epicor กับเอกสำร
ประกอบกำรขึน้ทะเบียนประวตัิผู้ ขำย และกำรจัดซือ้ได้มีกำรเปรียบเทียบรำคำ ตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำนที่บริษัทก ำหนด 
รวมทัง้ผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งถกูต้อง 

ในส่วนของกำรตัง้เจ้ำหนี ้บริษัทมีกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรตัง้เจ้ำหนีก้่อนกำรบนัทึกข้อมูลเข้ำระบบ 
Epicor รวมทัง้ มีกำรลงนำม และจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรตัง้หนีอ้ย่ำงถกูต้องตำมอ ำนำจด ำเนินกำรทกุรำยกำร ส ำหรับกำร
จ่ำยช ำระหนี ้ตรวจสอบรำยงำนกำรจ่ำยช ำระหนีใ้นระบบ Epicor กบั พบกำรบนัทึกบญัชีในระบบ (Epicor) กบัเอกสำรกำรจ่ำย
ช ำระหนีม้ีควำมถกูต้องตรงกนั นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรจดัท ำรำยงำนเจ้ำหนีค้้ำงช ำระและน ำเสนอให้ผู้บริหำรรับทรำบเป็นประจ ำ
ทกุเดือน 

ส ำหรับกำรรำยงำนภำษีซือ้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด และพบเอกสำร “ใบก ำกบัภำษี (ภำษีซือ้)” 
ครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีซือ้ และมีกำรยื่นแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.30) อย่ำงถูกต้อง ทนักำลตำมระยเวลำที่กรมสรรพำกร
ก ำหนด ในสว่นของรำยงำนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย บริษัทมีกำรจดัเก็บเอกสำรหนงัสอืรับรอง
กำรกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 

นอกเหนือจำกนี ้บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบในกำรจดัซือ้ , กำรขึน้ทะเบียนผู้ขำย, กำรตัง้หนีแ้ละกำร
จ่ำยช ำระเงินอย่ำงเหมำะสม มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูในระบบ Epicor ของฝ่ำยจดัซือ้ และฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน ไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งถกูต้อง 

2. กำรบริหำรกำรจ่ำยเงนิเดือน 

บริษัท มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทัง้ในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน โครงสร้ำง
หน่วยงำนและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรด้ำนกำรจ่ำยเงินเดือน และโครงสร้ำงเงินเดือน 
โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรจดัท ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน ผำ่นกำรลงนำมอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม  

บริษัทมีกำรจ่ำยเงินเดือน รำยได้อื่นๆ และรำยกำรหกัคำ่ใช้จำ่ยต่ำงๆ อยำ่งถกูต้อง ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 
โดยกำรจ่ำยเงินเดือนผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม รวมทัง้ กำรบนัทกึบญัชีเก่ียวกบัเงินเดือนมีควำมถกูต้อง 
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรแบง่แยกหน้ำที่และรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั Payroll อยำ่งเหมำะสม 
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3. ระบบงำนวงจรรำยได้ 

บริษัท มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมทัง้ในส่วนของนโยบำย/ระเบียบและคู่มือกำรปฏิบัติงำน โครงสร้ำง
หน่วยงำนและกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทำงกำรขำยและบญัชีรำยได้ กำรก ำหนดรำคำ
ขำย (Rate Card) และอตัรำกำรให้สว่นลด รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยในกำรขำยและกำรจดัท ำแผนกำรตลำด กำรประเมินควำม
พึงพอใจลกูค้ำ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรจดัท ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน ผ่ำนกำรลงนำมอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำง
เหมำะสม 

บริษัทฯ มีกำรจดัท ำประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปี 2563 ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรที่ชัดเจน ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบ
ประมำณกำรรำยได้ กับรำยได้ที่เกิดขึน้จริงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดให้มีกำรประชุมทุกๆ เดือน เพื่อรำยงำนผล
ประกอบกำร และหำแนวทำงในกำรควบคมุรำยได้ให้เป็นไปตำมประมำณกำรรำยได้ที่ก ำหนดไว้ 

ส ำหรับขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบียนลกูค้ำและกำรพิจำรณำวงเงินสนิเช่ือ โดยมีกำรตรวจสอบทะเบียนประวตัิลกูค้ำ ใน
ระบบ Epicor กับเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบียนประวตัิลูกค้ำ และมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรสื่อโฆษณำของสื่อแต่ละ
ประเภท รวมถึงกำรก ำหนดกำรอนมุตัิรำคำสว่นลดค่ำโฆษณำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและผ่ำนกำรอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำง
ถกูต้อง 

ในสว่นของกำรตัง้ลกูหนี ้บริษัทมีกำรตรวจสอบทะเบียนคมุตำรำงสื่อกบักำรออกเอกสำรใบแจ้งหนี ้กำรบนัทึกตัง้
ลกูหนีเ้ป็นไปตำมทะเบียนคมุตำรำงสื่อครบถ้วน รวมทัง้ มีกำรลงนำม และจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรตัง้หนีอ้ย่ำงถกูต้องตำม
อ ำนำจด ำเนินกำรทกุรำยกำร ส ำหรับกำรรับช ำระหนี ้ตรวจสอบรำยงำนกำรรับช ำระหนีใ้นระบบ Epicor กบั พบกำรบนัทกึบญัชี
ในระบบ (Epicor) กับเอกสำรกำรรับช ำระหนีม้ีควำมถูกต้องตรงกัน นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรติดตำมหนีเ้ป็นไปตำมระเบียบ/
ขัน้ตอนกำรติดตำมหนีอ้ย่ำงถกูต้องครบถ้วน และมีกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลูกหนีค้งค้ำงเกิน 1 ปี ตำมระเบียบกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนด 

ส ำหรับกำรรำยงำนภำษีขำยเป็นไปตำมเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด และพบเอกสำร “ใบก ำกับภำษี (ภำษี
ขำย)” ครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีขำย และมีกำรยื่นแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.30) อย่ำงถูกต้อง ทันกำลตำมระยะเวลำที่
กรมสรรพำกรก ำหนด ในสว่นของรำยงำนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และหนงัสอืรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย บริษัทมีกำรจดัเก็บเอกสำร
หนงัสอืรับรองกำรกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยครบถ้วนตำมรำยงำนภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย 

นอกเหนือจำกนี ้บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำใบเสนอรำคำ , กำรขึน้ทะเบียนลูกค้ำ,  
กำรตัง้หนีแ้ละกำรรับเงินอย่ำงเหมำะสม มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูในระบบ Epicor ของฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน ไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร และผำ่นกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจอยำ่งถกูต้อง 

4. กำรตรวจสอบกำรควบคุมเฉพำะด้ำน Application Control 

กำรควบคุมระบบ Epicor และระบบ Biosoft ในกำรสอบทำนครัง้นี ้มี 10 กำรควบคุม ซึ่งพบว่ำ บริษัทมีกำร
ควบคมุใน Control ที่ 1 – 8 อยำ่งเหมำะสม ส ำกรับ Control ที่ 9 และ 10 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรให้ครอบคลมุดงันี ้

1) กระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development Process) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์มี
ควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ และมีคุณภำพ ตัง้แต่กำรเร่ิมเก็บควำมต้องกำร กำรตัง้เป้ำหมำยของระบบ กำรออกแบบ 
กระบวนกำรพฒันำ กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล กำรติดตำมกำรพฒันำ เป็นต้น 

2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control) พบนโยบำยและควบคุมในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ชัดเจน และมีกระบวนกำร
ก ำหนดสทิธิและรหสัผำ่น   
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3) กำรควบคุมข้อมูลน ำเข้ำ (Input Control) มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และมีกำรอนุมตัิโดยผู้มีสิทธิตำม
ขัน้ตอนท่ีได้ก ำหนดไว้   

4) กำรควบคมุกระบวนกำรท ำงำน (Process Control) พบกระบวนกำรทกุขัน้ตอนมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 
5) กำรควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ (Output Control) มีกำรเก็บรักษำข้อมูล และผลลัพธ์จำกกระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำง

ปลอดภยั มีกำรก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูของระบบ มีกำรจดัท ำทะเบียนคมุกำรจดัสง่ข้อมลูไปให้ผู้ใช้ข้อมลู 
6) กำรควบคมุกำรปรับปรุงเปลีย่นแปลง (Change Control) มีกำรวำงแผนควบคมุ ขัน้ตอนกำรขอเปลีย่นแปลงระบบ 
7) กำรจดักำรปัญหำ (Incident Management) มีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำรใช้งำนระบบ มีกระบวนกำร

ติดตำมปัญหำ สรุปปัญหำที่เกิดขึน้ พร้อมทัง้หำแนวทำงในกำรปกป้องอยำ่งเหมำะสม 
8) กำรควบคุมด้ำนกฎหมำยและจริยธรรม (Legal and Ethical Control) องค์กรมีกำรซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิไม่ขัดแย้งต่อ

กฎหมำย และมีจริยธรรม   
9) กำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัของสำรสนเทศ (Information Security Risk Management) พบกำรประเมิน

ควำมเสี่ยง (Risk Assessment) ทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำผลมำวิเครำะห์ และ จดัล ำดบัควำมเสีย่ง
ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรที่จะน ำมำซึ่งกำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) อย่ำงเหมำะสม 
(เอกสำร: แผนกำรด ำเนินงำนควคุมควำมเสี่ยงระดับฝ่ำย ประจ ำปี 2564) อย่ำงไรก็ตำมกำรประเมินควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วยงัไมค่รอบคลมุควำมเสีย่งที่อำจสง่ผลกระทบตอ่ระบบ Epicor และระบบ BioSoft ขององค์กร 

10) กำรควบคุมควำมต่อเนื่อง (Continuity Control) พบกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) (เอกสำร: แผนบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity - BCP)) และพบผลกำรทดสอบ 
Business Continuity - BCP (เอกสำร: ผลกำรทดสอบ BCP) อย่ำงไรก็ตำมแผนดงักล่ำวยงัไม่ครอบคลมุควำมเสี่ยง
ทัง้หมดขององค์กร ซึ่งองค์กรอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนควำมเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึง
เตรียมกำรทดสอบในสถำนกำรณ์ที่ใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริง และทบทวนกำรส ำรองบนระบบ Cloud ให้รองรับควำม
เสีย่งทัง้หมด 
 

11.4 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับกำรปฏบิัติงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ พีแอนด์แอล ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท  ส ำหรับปี 2563 
 โดยพีแอนด์แอลได้มอบหมำยให้นำงสำวสกุลัยำ  มโนเลิศ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรง
ต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 

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

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

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลำบญัชีปี 2563 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประชมุรวม 7 ครัง้ โดยได้มีกำรหำรือร่วมกบัฝ่ำยจดักำรผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และ
ได้สรุปรำยงำนผลกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ สรุปสำระส ำคญัของภำรกิจในรอบปีได้ดงันี ้

รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบกำรเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้ สอบบัญชี  ฝ่ำยจัดกำรและผู้ ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำในประเด็นส ำคัญพร้อมให้
ค ำแนะน ำ รวมทัง้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มัน่ใจวำ่กระบวนกำรควบคมุภำยใน ในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำม
ถกูต้องเช่ือถือได้ อีกทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำต่อผู้ ใช้งบกำรเงิน สอดคล้องกับกฎหมำยและ
ประกำศต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  นอกจำกนี  ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหำรหรือฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย เพื่อซกัถำมประเด็นต่ำงๆ จำกผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ปรำกฏวำ่ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อมลูหรือข้อสงัเกตเป็นพิเศษจำกกำรตรวจสอบแตป่ระกำรใด 

รำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรเก่ียวโยงกนั  หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลกัควำมระมดัระวงั ควำมสมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยีของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย  โดย
พิจำรณำจำกรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยในและของผู้สอบบญัชี เพื่อประเมินควำมมีประสทิธิภำพและควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัท กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรท่ีสอดคล้องกบันโยบำย และอ ำนำจ
อนมุตัิที่ก ำหนดไว้ 
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำเป็นไปตำมพรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ   
ที่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพือ่ให้กำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือมัน่และเช่ือถือได้ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี 

กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ คดัเลือก และแตง่ตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั เป็นที่ปรึกษำ
ภำยนอก เพื่อให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทประจ ำปี 2564  ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด  
ได้มอบหมำยให้นำงสำวสุกัลยำ   มโนเลิศ  เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของบริษัท  โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน ขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรติดตำมผลกำรแก้ไขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบประเด็นท่ีมีนยัส ำคญั ให้ค ำแนะน ำในกำร
พฒันำปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบให้มีประสทิธิภำพ  

กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 

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

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั พร้อมทัง้พิจำรณำคำ่ตอบแทนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2564 โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอขอนมุตัิต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2564 ตำมขัน้ตอนต่อไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกัด เป็นผู้มีควำม
เข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็นอิสระเป็นกลำง และสง่มอบงำนตรงตำมเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้เสนอให้แตง่ตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยมีรำยช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 1.  นำยเติมพงศ์ โอปนพนัธ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ 

 2. นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

 3. นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 5313 
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โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ
อย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทมีกำรพฒันำด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงตอ่เนื่อง มีระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง มีกำรจดั
วำงระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทมีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ มีกำร
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ และบริษัทมีกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

  

  

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

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปี 2562 และปี 2563 

 
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2562 ปี 2563 

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

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.64 
0.40 

 
 
 
 
 

บริษัท เช่ำอำคำรจำกนำยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เพื่อใช้เป็น 
ส ำนักงำนสำขำ และโกดังส ำนักงำนของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำ 
เป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคำ่เชำ่ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก  รำยกำรดังกล่ำวจึ งมีค วำมจ ำ เป็ นและ
สมเหตสุมผล 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
รำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเง่ือนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเชำ่อำคำรโดยทัว่ไป ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2562 ปี 2563 

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

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

 
 
 
 
 

18.39 
 
 

 
 
 
 
 

9.19 
 
 

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

3 บริษัท แพลน บี โฮลดิง้ จ ำกัด 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมกำรร่วมกัน  คื อ   นำยป รินทร์ โลจนะโกสินท ร์ 
กรรมกำรบริหำรของบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบจก.
แพลน บี โฮลดิง้ 
 

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

 
 
 
 
 
 

4.20 
0.35 

 

 
 
 
 
 
 

4.20 
0.35 

บริษัทฯ เช่ำอำคำรจำกบจก.แพลน  บี  โฮลดิ ง้  เพื่ อใช้ เป็น 
ส ำนักงำนของบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำเป็นอตัรำที่เหมำะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่ำเช่ำในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก  รำยกำร
ดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็น
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำเหมำะส ำหรับ  กำรติดต่อประสำนงำนกับ
ลกูค้ำ โดยอตัรำคำ่เชำ่เป็นอตัรำรำคำตลำด และเง่ือนไขกำรช ำระ
รำคำเป็นไปตำมธุรกิจเช่ำอำคำรโดยทัว่ไปดงันัน้รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 
ควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร ปี 2562 ปี 2563 

4 บริษัท สมำร์ทบัส จ ำกัด (“สมำร์ทบัส”) 
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือนำยธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมกำร
ร่วมในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
สมำร์ทบสั  

เชำ่พืน้ที่โฆษณำ 
บริษัทฯ เช่ำพืน้ที่โฆษณำภำยนอกและภำยในรถ
โดยสำรปรับอำกำศประเภท NGV จำกสมำร์ทบัส  
จ ำนวนรวม 224 คนั โดยมีระยะเวลำกำรเชำ่ 1 ปี ( 
1 กนัยำยน 2563 – 31 สิงหำคม 2564) ต่อสญัญำ
เป็นครำว ครำวละไมน้่อยกวำ่ 1 ปี 
- คำ่เชำ่พืน้ที่โฆษณำ  
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

1.72 

บริษัทฯ เช่ำพืน้ที่ภำยนอกและภำยในรถโดยสำรปรับอำกำศจำก
สมำร์ทบสั เพื่อใช้โฆษณำ โดยอตัรำค่ำเชำ่เป็นอตัรำเดียวกับที่คิด
กบับคุคลภำยนอกและเงื่อนไขกำรช ำระรำคำเป็นอตัรำที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รำยกำรดงักลำ่วจงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรเชำ่พืน้ที่โฆษณำดงักลำ่วเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมเป็นอัตรำเดียวกับที่คิดกับบุคคลภำยนอกและ
เง่ือนไขกำรช ำระรำคำเป็นอตัรำที่เป็นปกติธุรกิจ รำยกำรดงักล่ำว
จงึมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 



  บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                              แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  
 

  

สว่นที่ 2 หน้ำ 130 

 
 

12.1 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั  
รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท ที่เกิดขึน้มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกำรเช่ำพืน้ท่ีโฆษณำมี

ควำมสมเหตสุมผล เนื่องจำกเป็นรำยกำรกำรค้ำที่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปที่บริษัท คิดกบับคุคลภำยนอก และกำรค ำ้ประกัน
เงินกู้ ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยสถำบันกำรเงินที่ให้กู้ ยืมเงิน โดยบริษัท ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำร          
ค ำ้ประกนัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

12.2  มำตรกำรหรือขัน้ตอนในกำรอนุมตัิให้เข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกรณีที่มีรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำม
เหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำ ง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติใน
อตุสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บริษัท จะจดัให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น
ตำมแตก่รณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสียงในรำยกำรดงักลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนั
ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

12.3  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต  

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

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

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บริษัท จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำม
เหมำะสมของรำยกำรดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึน้ 
บริษัท จะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถกู
น ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว
จะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย 
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ทัง้นี  ้ส ำหรับรำยกำรค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมสถำบันกำรเงินโดยกรรมกำร จะไม่เกิดขึน้ในอนำคต เนื่องจำก บริษัท  
จะขอปลดกำรค ำ้ประกนัดงักลำ่วจำกสถำบนักำรเงินภำยหลงัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในขณะที่รำยกำรเช่ำพืน้ที่
โฆษณำ ซึง่จดัเป็นรำยกำรกำรค้ำทัว่ไป จะยงัคงมีรำยกำรระหว่ำงกนัเกิดขึน้ต่อไปในอนำคต เช่นเดียวกบักำรเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 
ซึง่อตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขกำรเช่ำจะอ้ำงอิงและเป็นไปตำมรำคำตลำด และสมเหตสุมผล เป็นธรรมต่อคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยและ
สมเหตสุมผล เป็นธรรมตอ่คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 



 
 
 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ส่วนที่ 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 2561 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2562 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 ปี 2563 นำย เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 
13.2 สรุปรำยงำนสอบบัญชี  

รำยงำนของผู้สอบบญัชีข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบกำรเงนิ สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเ งิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

งบกำรเงินรวมส ำหรับ
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
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13.3 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษัท ประจ ำปี 2561-2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561  2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์           
สินทรัพย์หมุนเวียน       
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 440.5 7.4 2,360.1  29.6  638.3 5.2 
   เงินลงทนุชัว่ครำว - - 12.4 0.2 - - 
  ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 1,332.5 22.5 1,559.8 19.5 1,428.3 11.7 

   คำ่ใช้จำ่ยจ่ำยลว่งหน้ำตดัจ่ำยภำยใน 1 ปี 633.7 10.7 429.6 5.4 241.0 2.0 
   เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 1.0 0.0 69.8 0.9 66.7 0.5 
   เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 3.0 0.1 13.0 0.1 1.8 0.0 
   สนิค้ำคงเหลือ - - 13.3 0.2 11.8 0.1 
   สนิทรัพย์ทำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน - - - - 12.9 0.1 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 79.0 1.3 63.5 0.8 62.2 0.5 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,489.7 42.0 4,521.5 56.7 2,463.0 20.1 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั - - 11.2 0.1 - - 
   สนิทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - - - 691.2 5.6 
   เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - - 14.8 0.2 36.0 0.3 

   เงินลงทนุในบริษัทร่วม 370.2 6.2 117.6 1.5 
                120.5  

         
1.0  

   อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - - 8.4 0.1 8.1 0.1 
   ท่ีดนิ สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ 2,237.7 37.8 2,424.9 30.4 3,010.9 24.6 
   สนิทรัพย์สทิธิกำรใช้ - - - - 5,128.5 41.9 
   สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 541.2 9.1 562.1 7.0 361.6 3.0 
   คำ่ควำมนิยม 49.5 0.8 51.4 0.7 51.4 0.4 
   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 10.5 0.2 11.8 0.1 198.0 1.6 
   คำ่ใช้จำ่ยจ่ำยลว่งหน้ำตดัจ่ำยมำกกว่ำ 1 ปี 96.3 1.6 96.5 1.2 14.7 0.1 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 133.3 2.3 159.2 2.0                 166.3  1.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,438.7 58.0 3,457.9 43.3 9,787.2 79.9 
รวมสินทรัพย์ 5,928.4 100.0 7,979.4 100.0 12,250.2 100.0 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561  2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 974.6 16.4 739.3  9.3 970.9 7.9 
   สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนั กำรเงินท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

2.0 0.0 19.9 0.3 2.0 0.0 

   หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

2.0 0.0 3.4 0.0 - - 

   สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

- - - - 1,286.1 10.5 

   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 54.4 0.9 45.9 0.6 6.3 0.1 
   รำยได้รับลว่งหน้ำ 203.4 3.5 74.0 0.9 614.3 5.0 
   ภำษีขำยท่ียงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 104.7 1.8 111.0 1.4 104.1 0.8 
   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 27.7 0.5 23.9 0.3 37.1 0.3 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,368.8 23.1 1,017.4 12.8 3,020.8 24.6 
หนีส้นิไม่หมนุเวียน       
   เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   
-  สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

6.3 0.1 5.4 0.1 2.6 0.0 

   หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  
 - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

5.7 0.1 2.3 0.0 - - 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 
- สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

- - - - 3,510.1 28.7 

   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 8.3 0.1 9.4 0.1 8.3 0.1 
   หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 55.8 1.0 46.7 0.6 37.9 0.3 
   หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 8.2 0.1 16.0 0.1 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 76.1 1.3 72.0 0.9 3,574.9 29.2 
รวมหนีสิ้น 1,444.9 24.4 1,089.4 13.7 6,595.7 53.8 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน        
   ทนุท่ีออกและช ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 353.0 5.9 388.3 4.9 388.3 3.2 
   สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 2,293.3 38.7 4,515.8 56.6 4,515.8 36.9 
ส ำรองสว่นทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29.2 0.5 29.2 0.4 29.2 0.2 
ก ำไรสะสม        
   จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 45.9       0.8 45.9           0.6 45.9           0.4 
   ยงัไม่ได้จดัสรร  1,328.1 22.4 1,397.9 17.5 1,001.7 8.2 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.3 0.0 (1.7) (0.1) (700.7) (5.8) 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,049.8 68.3 6,375.4 79.9 5,280.2 43.1 
ส่วนของผู้มีสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย 433.7 7.3 514.6 6.4 374.3 3.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,483.5 75.6 6,890.0 86.3 5,654.5 46.2 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,928.4 100.0 7,979.4 100.0 12,250.2 100.0 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2561  2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้           

   รำยได้จำกกำรให้บริกำร 4,011.7 99.3 4,861.0 98.8 3,724.4 98.8 
   รำยได้อ่ืน 27.6 0.7 58.5 1.2 43.6 1.2 

รวมรำยได้ 4,039.3 100.0 4,919.5 100.0 3,768.0 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
   ต้นทนุกำรให้บริกำร 2,643.3 65.5 3,173.1  64.5  2,941.2 78.1 
   คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 243.5 6.0 323.4  6.6  211.7 5.6 
   คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 279.1 6.9 365.0  7.4  361.5 9.6 

ค่ำใช้จ่ำย 3,165.9 78.4 3,861.5 78.5 3,514.4 93.3 
  สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - - (0.5) (0.0) (6.2) (0.2) 

  สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

4.0 0.1 (1.8) (0.1) (4.8) (0.1) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

877.4 21.7 1,055.7 21.4  242.6 6.4 

   ต้นทนุทำงกำรเงิน (1.4) (0.0) (1.5) (0.0)  (89.7) (2.4)  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 876.0 21.7 1,054.2 21.4  152.9 4.0 

   คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (157.9) (3.9) (197.4) (4.0)  (31.0) (0.8) 

ก ำไรส ำหรับปี 718.1 17.8 856.8 17.4  121.9 3.2 
ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่    
งบกำรเงินที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

(0.7) (0.0) (3.9) (0.0) (4.5) (0.1) 

ขำดทนุจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่
ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน - สทุธิจำกภำษีเงิน
ได้ 

- - - - (695.8) (18.5) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั - สทุธิจำกภำษีเงินได้ 

- - 1.1  0.0  2.7 0.1 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 717.4 17.8 854.0  17.4  (575.7) (15.3) 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.19  0.20  0.04  
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งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

ก ำไรก่อนภำษี 876.0 1,054.2 152.8 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

   

   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 512.1 623.2 2,151.9 
   สว่นลดคำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ - - (372.4) 
   ก ำไรจำกกำรยกเลิกสญัญำเชำ่ - - (1.8) 
   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกิดขึน้ 2.0 8.4 4.0 
   กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ - 7.7 0.3 
   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ (0.4) (1.3) 0.0 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1.8 2.4 2.2 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (0.6) 
   ขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 6.6 - 
   สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - 0.4 6.2 
   สว่นแบง่ขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (4.0) 1.8 4.8 
   ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซือ้ธุรกิจ - (1.9) - 
   รำยได้ดอกเบีย้ (2.8) (29.3) (6.8) 
   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 1.4 1.5 89.8 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด ำเนินงำน 

1,386.1 1,673.7 2,030.4 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (288.7) (188.9) 120.8 
   สินค้ำคงเหลือ - (20.9) 1.2 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (69.0) 242.6 (112.4) 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (14.6) (8.4) 16.5 
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 120.1 (42.0) 89.7 
   รำยได้รับลว่งหน้ำ 114.8 (136.4) 540.3 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 63.9 (2.5) 6.9 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (0.4) (0.6) - 
เงนิสดจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 1,312.2 1,516.6 2,693.4 
   จำ่ยดอกเบีย้ (1.7) (1.9) (89.8) 
   จำ่ยภำษีเงินได้ (135.5) (221.3) (157.4) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,175.0 1,293.4 2,446.2 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน     

   เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) - (11.0) 11.2 
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 0.3 (0.4) 13.1 
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (3.0) (10.0) 1.2 
   เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 1.5 - - 
   เงินสดรับ (จำ่ย) สทุธิจำกกำรซือ้ธุรกิจ 17.2 (114.8) - 
   เงินสดจำ่ยจำกกำรลงทนุในกำรร่วมค้ำ - (15.2) (17.5) 
   เงินสดจำ่ยจำกกำรลงทนุเพ่ิมในบริษัทร่วม   (330.0) (18.0) (7.6) 
   เงินสดรับสทุธิจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 4.8 
   เงินสดจำ่ยคำ่หุ้นสำมญัลดทนุให้ผู้ มีสว่นได้เสยี 
        ที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย - (10.3) (13.2) 
   เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 269.2 - 
   เงินสดรับลว่งหน้ำจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - - 7.8 
   เงินสดจำ่ยซือ้อปุกรณ์ (696.4) (523.1) (885.0) 
   เงินสดจำ่ยช ำระเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้อปุกรณ์ (42.9) (340.9) (117.1) 
   เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (86.3) (100.6) (18.0) 
   เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - - (99.8) 
   เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 1.4 8.8 31.0 
   ดอกเบีย้รับ 2.8 28.6 7.4 
  เงินลงทนุในตรำสำรทนุเพ่ิมขึน้ - - (1,560.9) 
  เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง(เพ่ิมขึน้) 138.7 (12.4) - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (996.7) (850.1) (2,642.6) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
   เงินสดจำ่ยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (13.4) (14.9) (20.7) 
   เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (1.0) (2.0) - 
   เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ - - (853.9) 

   เงินสดรับคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ - 2,259.0 - 

   เงินสดจำ่ยคำ่ใช้จำ่ยออกหุ้นเพ่ิมทนุ - (1.3)  

   เงินสดรับคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจำกผู้ มีสว่นได้เสีย 
        ที่ไมมี่อ ำนำควบคมุของบริษัทยอ่ย 

13.5 0.6 - 

   เงินปันผลจำ่ย (158.8) (674.5) (539.9) 
   เงินปันผลจำ่ยแก่ผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย (19.0) (86.6) (105.8) 
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (178.7) 1,480.3 (1,520.3) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (0.7) (4.0) (5.1) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1.1) 1,919.6 (1,721.8) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นปี 441.6 440.5 2,360.1 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 440.5 2,360.1 638.3 
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13.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ  
 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 2561 2562 2563 

ก ำไรขัน้ต้น1 (ร้อยละ) 35.1 34.7 21.0 
EBITDA  (ร้อยละ) 34.5 34.6 54.6 
EBIT (ร้อยละ) 22.3 21.8 6.8 
ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 15.9 15.3 3.8 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น2  (ร้อยละ) 16.1 14.2 2.4 

 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง  2561 2562 2563 

สภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.8 4.4 0.8 
สภำพคลอ่งหมนุเร็ว3  (เทำ่) 1.3 4.4 0.8 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 102 108.6 146.2 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 63 98.6 106.0 

 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 2561 2562 2563 

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์4 (ร้อยละ) 12.9 15.4 2.5 
กำรหมนุของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 0.07 0.06 0.03 

 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ 2561 2562 2563 

หนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.32 0.16 1.25 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 ค ำนวณจำกรำยได้รวม 
2 ค ำนวณโดยวิธีปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยให้เป็นรำยปี โดยใช้ข้อมลูไตรมำสนัน้ 
3 (เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด + ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นๆ  
4 ค ำนวณโดยวิธีปรับปรุงคำ่ใช้จ่ำยให้เป็นรำยปี  
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

 
 14.1 บทสรุปผลประกอบกำรประจ ำปี 2563 
 

 
หน่วย: ล้ำนบำท 

 

งบประจ ำ 
ปี 2563 

งบประจ ำ 
ปี 2562 

อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง 

(%) 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 3,724 4,861 -23.4 
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 254 1,058 -76.0 
ก ำไรสทุธิส ำหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัท 140 743 -81.1 
ก ำไรสุทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมผลกระทบจำกกำรปรับมำตรฐำนบัญชี TFRS16 197 743 -73.5 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสื่อมและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 2,033 1,681 20.9 

 
1. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

บริษัทรำยงำนรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนงบประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 3,724 ล้ำนบำท ลดลง 1,137 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.4 เมื่อเปรียบเทียบกบังบประจ ำปี 2562 โดยสำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบของวิกฤติกำรณ์ COVID-19 ที่สง่ผลกระทบในเชิง
ลบในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัและธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม อีกทัง้ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจท ำให้หลำย
บริษัทด ำเนินกำรลดคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรโฆษณำลงอยำ่งมำก 

• รำยได้รวมสือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยังบประจ ำปี 2563 เทำ่กบั 3,013 ล้ำนบำท ลดลง 598 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16.6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนจำกรำยได้ที่ลดลงของทกุสือ่โฆษณำเนื่องจำกผลกระทบของวกิฤตกิำรณ์ COVID-
19 อย่ำงไรก็ตำมสื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซือ้มีกำรเติบโตที่ประมำณร้อย
ละ 19.8 จำกกำรขยำยกำรลงทนุสือ่โฆษณำในร้ำนสะดวกซือ้ 7-Eleven 

o รำยได้สื่อโฆษณำในระบบขนสง่มวลชนในประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 248 ล้ำนบำท ลดลง 128 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 34.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกปริมำณกำรเดินทำงบนเมล์และรถไฟฟ้ำที่ลดลง
จำกมำตรกำรปฏิบตัิงำนนอกสถำนที่ (Work from home) จำกผลกระทบของวิกฤติกำรณ์ COVID-19 

o รำยได้สื่อโฆษณำภำพนิ่งประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 812 ล้ำนบำท ลดลง 77 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน จำกอตัรำกำรใช้สือ่โฆษณำที่ลดลงเนื่องจำกผลกระทบของวิกฤติกำรณ์ COVID-
19 ที่เกิดขึน้ในระหวำ่งปี 

o รำยได้สื่อโฆษณำดิจิทลัประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 1,638 ล้ำนบำท ลดลงที่ 286 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนจำกเม็ดเงินสือ่โฆษณำที่ลดลงจำกผลกระทบของวิกฤติกำรณ์ COVID-19 

o รำยได้สื่อโฆษณำภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซือ้ประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 248 
ล้ำนบำท เติบโต 41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกกำรขยำยสื่อ
โฆษณำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ 7-Eleven ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธนัวำคม 2563 บริษัทสำมำรถติดตัง้จอ LED แล้ว
เสร็จ จ ำนวน 1,000 สำขำได้ตำมเป้ำหมำย 

o รำยได้สื่อโฆษณำภำยในสนำมบินในประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 67 ล้ำนบำท ลดลงที่ 148 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 68.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกกำรปิดเส้นทำงกำรเดินทำงระหวำ่งประเทศของสำย
กำรบินและจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวที่ลดลง 
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• รำยได้รวมธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมงบประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 711 ล้ำนบำท ลดลง 539 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกกำรเลื่อนกำรจัดงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) ในระหว่ำงปี 2563 จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ใน
ประเทศ รวมถึงกำรบนัทึกรำยได้จำกกำรบริหำรสิทธิทำงกำรตลำดส ำหรับกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิกที่เกิดขึน้ในไตร
มำส 4/2562 อยูท่ี่ประมำณ 136 ล้ำนบำท 

 
2. ค่ำใช้จ่ำย  

บริษัทรำยงำนค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 3,635 ล้ำนบำท ลดลง 416 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังบประจ ำปี 2562 โดยค่ำใช้จ่ำยรวมงบประจ ำปี 2563 ลดลงเนื่องจำก (1) ต้นทนุกำรขำยและกำรให้บริกำรซึง่
เป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลง รวมถึงกำรเจรจำขอลดค่ำเช่ำจำกเจ้ำของพืน้ที่ เนื่องจำก
วิกฤติกำรณ์ COVID-19 ที่ท ำให้บำงพืน้ที่ของสื่อโฆษณำไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ และ (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
เนื่องจำกกำรควบคมุต้นทนุท่ีมีประสทิธิภำพรวมถึงคำ่คอมมิชชัน่ท่ีลดลงซึง่แปรผนัตำมยอดขำยที่ลดลง 
 

3. ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษี 
บริษัทรำยงำนก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีงบประจ ำปี 2563 เท่ำกับ 254 ล้ำนบำท ลดลง 804 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
76.0 เมื่อเปรียบเทียบกบังบประจ ำปี 2562 โดยสำเหตเุกิดจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนและอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีลดลงเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ในปี 2563 
 

4. ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัท 

บริษัทรำยงำนก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทงบประจ ำปี 2563 เท่ำกบั 140 ล้ำนบำท ลดลง 603 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.1 เมื่อเปรียบเทียบกบังบประจ ำปี 2562 จำกสำเหตทุี่กลำ่วไว้ข้ำงต้น โดยผลกำรด ำเนินงำนท่ีปรับตวัดีขึน้ในไตรมำส 
3/2563 และไตรมำส 4/2563 ไมส่ำมำรถชดเชยผลกำรด ำเนินงำนท่ีเสยีไปในไตรมำส 2/2563 รวมถึงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ที่หำยไปในระหว่ำงปีเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำมหำกไม่รวมผลกระทบจำกมำตรฐำนบญัชี 
TFRS16 ที่เกิดขึน้ส ำหรับงบประจ ำปี 2563 จ ำนวน 57 ล้ำนบำท บริษัทจะมีก ำไรสทุธิส ำหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัทงบประจ ำปี 
2563 อยูท่ี่ 197 ล้ำนบำท นอกจำกนีบ้ริษัทยงัคงมีเงินสดในงบประจ ำปี 2563 จ ำนวน 638 ล้ำนบำท 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ่านไดใ้น MD&A บนเว็ปไซด์ของบริษัท (https://investor.planbmedia.co.th/mdna.html) 
 
14.2  พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทในปี 2563 

บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้ำในกำรพฒันำคอนเทนต์ให้ครอบคลมุในทกุด้ำนและยงัคงมองหำพนัธมิตรทำงธุรกิจที่จะคอย
สร้ำงเครือข่ำยให้สื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศัยเติบโตและต่อยอดสู่แพลตฟอร์มในอนำคต รวมทัง้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของผู้บริโภคในปัจจบุนั เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของควำมต้องกำรสือ่ในอนำคต รวมถึงกำรขยำยธุรกิจตลำดแบบมี
สว่นร่วม หรือ Engagement marketing โดยมีรำยละเอียดของพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
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มกรำคม 2563  
▪ บริษัทร่วมมือกบั MACO โดยเป็นตวัแทนในกำรบริหำรจดักำรสื่อโฆษณำภำยในประเทศของ MACO ทัง้หมด 

เพื่อพฒันำและเสริมศกัยภำพร่วมกนัในธุรกิจสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยั ซึ่งประกอบไปด้วยป้ำยโฆษณำขนำด

ใหญ่, เครือขำ่ยสตรีทเฟอร์นิเจอร์ และจอดิจิทลั มำกกวำ่ 2,000 แหง่  

มีนำคม 2563  
▪ เปิดตวัสื่อโฆษณำดิจิตอล Paragon motion block 2 บริเวณทำงเช่ือมห้ำงสยำมพำรำกอนและสยำมเซ็นเตอร์  

ซึง่เดิมให้บริกำร ณ บริเวณลำนน ำ้พซุึง่เป็นจดุเช่ือมตอ่ระหวำ่งสถำนีสยำม และห้ำงสรรพสนิค้ำสยำมพำรำกอน  

เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสือ่ให้ครอบคลมุในต ำแหนง่ที่ตัง้ที่มีศกัยภำพ  

▪ ขยำยพืน้ที่สื่อโฆษณำดิจิตอล บริเวณ rooftop @ Parc paragon เพื่อขยำยควำมครอบคลุมของสื่อโฆษณำ

ดิจิทลัในพืน้ท่ีแลนด์มำร์คที่ส ำคญัของกรุงเทพฯ 

▪ เปิดตัวเกมออนไลน์ครัง้แรก “Samkok MOE” เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภำพของอุตสำหกรรมเกม

ออนไลน์ในปัจจบุนัที่จะสำมำรถเติบโตในอนำคตได้ โดยหลงักำรเปิดตวัเกม “Samkok MOE” ได้รับกระแสตอบ

รับที่ดีจำกตลำด ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดได้ในระบบ Android และจะเปิดให้ดำวน์โหลดในระบบ iOS ในเดือน

เมษำยน   

เมษำยน 2563   
▪ ขยำยสื่อโฆษณำประเภทดิจิตอล โดยเปิดให้บริกำรสื่อโฆษณำ Twintube+ เป็นจอดิจิทัลรูปแบบ Vertical 

screen ตัง้อยูบ่ริเวณถนนสำทร ซึง่เป็นท ำเลยทุธศำสตร์ที่ส ำคญัของกรุงเทพมหำนครที่จะสำมำรถดงึดดูสำยตำ

ของผู้สญัจรไปมำในบริเวณดงักลำ่วได้  

พฤษภำคม 2563 
▪ กำรบริหำรสื่อโฆษณำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ 7-eleven โดยจะสำมำรถติดตัง้แล้วเสร็จ 300 สำขำแรกในปลำย

เดือนมิถนุำยน โดยมีเป้ำหมำยกำรขยำยสื่อโฆษณำให้ครอบคลมุกว่ำ 1,000 สำขำทัว่ประเทศไทยภำยในไตร

มำสที่ 3 ปี 2563  

▪ ขยำยพืน้ท่ีสือ่โฆษณำดิจิตอล โดยเปิดให้บริกำรสือ่โฆษณำ The Prime 9 ด้วยจอ Signature screen ขนำดใหญ่ 

บริเวณถนนเอกมยั-รำมอินทรำ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้ดียิ่งขึน้ 

มิถุนำยน 2563  
▪ เข้ำลงทนุในบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ ำกดั ประกอบธุรกิจ Strategic Marketing Partner ซึ่งกำรลงทนุในครัง้นีจ้ะ

ช่วยเพิ่มศกัยภำพของบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจประเภทสือ่บนัเทิง พร้อมเปิดตวั Live Concert มลัติแพลตฟอร์ม

ครัง้แรกในเมืองไทย ผำ่นควำมร่วมมือระหวำ่งแพลนบี, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, เอไทม์ มีเดีย และ กู๊ดธิงแฮ่พเพน่ 

สิงหำคม 2563  
▪ พฒันำปรับปรุงศำลำที่พกัผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงอจัฉริยะ เพื่อยกระดบัชีวิตของคนในกรุงเทพฯ ส ำนกักำรจรำจร

และขนสง่ กรุงเทพมหำนคร ได้ร่วมมือกบับริษัท แพลนบี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) พฒันำและปรับปรุงศำลำที่พกั

ผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงรูปแบบเดิมให้มีควำมทนัสมยั เพื่อแก้ไขปัญหำกำรรอรถโดยสำรประจ ำทำงอย่ำงไม่มี

จดุหมำยที่แนน่อน มีระบบรักษำควำมปลอดภยัด้วยกำรติดตัง้ระบบกล้อง CCTV ระบบชำร์จแบตโทรศพัท์มอืถือ 
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และ Free Wi-Fi ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำปรับปรุงศำลำ

ทัง้หมด 691 ศำลำ 

▪ ตวัแทนบริหำรสิทธิสมำคมกีฬำฟุตบอลฯ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ชนะกำรประมลูสิทธิกำร

เป็นตวัแทนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ของสมำคมกีฬำ ฟุตบอลฯ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

จัดหำผู้ สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลทีมชำติ กำรแข่งขันฟุตบอลลีกอำชีพ และกิจกรรมฟุตบอลอื่น ๆ 

ประจ ำปี 2564-2571 เป็นเวลำทัง้หมด 8 ปี แตเ่พียงผู้ เดียว เพื่อสง่เสริมและพฒันำกำรกีฬำฟตุบอลของชำติ โดย

สมำคมกีฬำฟุตบอลฯ ได้ลงนำมในสญัญำมอบสิทธิกำรจดักำรด้ำนกำรขำยและสิทธิประโยชน์กบับริษัท เมื่อ

วนัท่ี 18 สงิหำคม 2563 

กันยำยน 2563   
▪ บริษัทเข้ำร่วมชิงรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ Best performance company awards 2020, รำงวัล Best CEO 

Awards 2020 และรำงวลั Young Rising Star CEO Awards 2020 จำกผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำน

ที่ดีเยี่ยมของบริษัทในปี 2019 ด้วยวิสยัทศัน์อนักว้ำงไกลและกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของผู้บริหำร 

รวมถึงควำมเป็นเลศิในด้ำนตำ่งๆ ซึง่จดังำนโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยร่วมกบัวำรสำรกำรเงินธนำคำร

โดยสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (SASIN) เป็นผู้ ด ำเนินผู้ ด ำเนินกำร

รวบรวมและประมวลผลรำงวลั ทัง้นีร้ำงวลัดงักลำ่วจะประกำศผลในช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 

▪ นวตักรรม “Magnetic” กำรวดัประสทิธิผลของโฆษณำอตุสำหกรรมสือ่หรือผลตอบแทนจำกกำรลงทนุสือ่จะต้อง

สำมำรถวดัผลเป็นตวัเลขเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อดัง้เดิมอย่ำงโทรทัศน์ที่ใช้เรตติง้ หรือสื่อใหม่บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ที่ใช้ KPI ต่ำงๆ เป็นตวัก ำหนด โดยมีวิธีกำรเก็บข้อมลูไปจนถึงคำ่ตวัเลขที่วดัแตกต่ำงกนัไป ส ำหรับสื่อ

นอกบ้ำนนัน้ที่ผ่ำนมำยงัไม่มีมำตรฐำนของกำรนบัจ ำนวนคนเห็นสื่อที่ชัดเจนนกั ข้อมูลที่ได้จึงมำจำกกำรนบั

จ ำนวนรถยนต์บนถนน ประกอบกบัสมมติฐำนของผู้ให้บริกำรแตล่ะรำยเทำ่นัน้ 

บริษัทได้พัฒนำนวตักรรมแพลตฟอร์ม Magnetic โดยร่วมมือกับ Telco เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพฒันำ 
วดัผลส ำเร็จของแคมเปญเพื่อให้สือ่โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัสำมำรถวดัผลได้ โดยกำรใช้เทคโนโลยีและฐำนข้อมลู
จำกบริษัทโทรคมนำคมซึ่งเป็นกลุม่ตวัอย่ำงประชำกรกวำ่คร่ึงประเทศ มำวิเครำะห์ข้อมลูของกลุม่เป้ำหมำยใน
แตล่ะสถำนท่ีจำกสญัญำณโทรศพัท์เคลือ่นที่ซึง่เป็นข้อมลูที่ถกูเก็บเป็นรำยวนั ท ำให้เรำสำมำรถรู้ข้อมลูเชิงลกึได้
มำกขึน้ และเข้ำใจกลุม่เป้ำหมำยซึง่อยูใ่นต ำแหนง่ที่สื่อโฆษณำตัง้อยู่ โดยจะท ำให้ผู้ที่ใช้บริกำรระบบ Magnetic 
ทรำบข้อมลู Audience profile เช่น ข้อมลูพืน้ฐำน, เพศ, อำย,ุ ควำมสนใจ, Reach จ ำนวนผู้ชมที่เห็นสือ่โฆษณำ
Eyeballs จ ำนวนครัง้ของกำรมองเห็นสื่อโฆษณำ , Frequency ควำมถ่ีในกำรมองเห็น และ Dwell time 
ระยะเวลำในกำรอยูบ่ริเวณป้ำยของกลุม่ผู้ชม  
แพลนบียังคงวำงแผนระยะยำวในกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม Magnetic โดยน ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงเอกสำร
อธิบำยที่มำ วิธีกำรใช้ เพื่อให้ลกูค้ำเข้ำใจ character ของแตล่ะสือ่มำกขึน้, น ำสง่ข้อมลูวดัผลของแตล่ะแพ็คเกจ
สื่อเป็นรำยเดือน ซึ่งข้อมลูวดัผลนีส้ำมำรถน ำไปใช้กำรวำงแผนสื่อ และกำรรำยงำนผลลพัธ์หลงัขจำกกำรใช้สือ่ 
(สถิติจริงในช่วงที่มีกำรออนแอร์โฆษณำ), แบรนด์สำมำรถซือ้สื่อผ่ำนแพลตฟอร์ม Programmatic DOOH เพื่อ
ขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัต่ำงประเทศ และลดอุปสรรคทำงด้ำนรำคำส ำหรับลกูค้ำรำยย่อย และน ำข้อมูลที่ได้มำ
ปรับปรุงพฒันำแพคเกจสื่อให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นีน้วตักรรม Magnetic จะช่วยให้นกักำรตลำดเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
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ได้มำกขึน้ สำมำรถน ำข้อมลูมำวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อพฒันำกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพและและ
จดัสรรเม็ดเงินในกำรซือ้สือ่ได้อยำ่งคุ้มคำ่เงินลงทนุ สำมำรถวดัผลได้อยำ่งเป็นระบบ 

▪ บริษัทเข้ำลงทนุใน บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัทร่วมมือกบับริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจดัท ำ VIA BUS Application เพื่อน ำทำงและติดตำมรถโดยสำรสำธำรณะแบบเรียลไทม์  เพื่อ

ต่อยอดและสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของโครงกำรศำลำที่พักผู้ โดยสำรรถประจ ำทำงอัจฉริยะ (Smart Bus 

Shelter) 

▪ โครงกำร 7-Eleven บริษัทได้ท ำกำรติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven เพื่อให้บริกำรสื่อโฆษณำ ณ 

จุดขำย ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2563 บริษัทสำมำรถติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำได้มำกกวำ่ 850 ร้ำนค้ำ และมี

เป้ำหมำยขยำยสือ่โฆษณำให้ครอบคลมุกวำ่ 1,000 สำขำทัว่ประทศไทยภำยในปี 2563 

พฤศจิกำยน 2563 
▪ โครงกำรร้ำนค้ำ 7-Eleven ขยำยสือ่โฆษณำบรรลเุป้ำหมำยได้ตำมก ำหนด 

บริษัทสำมำรถติดตัง้จอ LED ในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven ได้ครบ 1,000 ร้ำนค้ำ ณ สิน้เดือนพฤศจิกำยน 
2563 และมีแผนขยำยสื่อโฆษณำในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ 7-Eleven ให้ครอบคลมุกว่ำ 1,500 สำขำทัว่ประทศไทย
ภำยในไตรมำส 1 ปี 2564 

▪ เปิดตวั Official line @Planbmedia เพิ่มช่องทำงในกำรสือ่สำรให้กบัลกูค้ำ  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำทกุกลุม่มำโดยตลอดจึงจดัท ำ Official line account เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรสือ่สำร  
กำรขยำยฐำนลกูค้ำ กำรสอบถำมข้อมลู กำรติดตำมขำ่วสำรของบริษัทอยำ่งใกล้ชิด และกำรเข้ำถึงข้อมลูของสือ่
ต่ำงๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยขึน้โดยเฉพำะข้อมลูของสื่อโฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัมีกำร
พฒันำด้ำน Content ที่เก่ียวกับกีฬำ รวมไปถึงเกร็ดควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกีฬำฟุตบอล และ
กำรท ำกำรตลำดแบบผสมผสำน ซึง่ถือเป็นอีกช่องทำงหนึง่ในกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำน Engagement marketing 

• บริษัทร่วมเป็นหนึง่ในช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์กำรรับบริจำคโลหิตให้ทำงสภำกำชำดไทย 

ทำงสภำกำชำดไทยได้เรียนเชิญบริษัทเข้ำร่วมเป็นหนึ่งในกำรจดัหำและสง่เสริมผู้ ให้โลหิตแห่งสภำกำชำดไทย 
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป หลงัจำกบริษัทได้ประชำสมัพันธ์เชิญชวนคนไทยไป
บริจำคเลือดที่ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ผ่ำนช่องทำงสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัของบริษัท
สง่ผลให้ยอดบริจำคโลหิตเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั  

ธันวำคม 2563  
▪ บริษัทเข้ำลงทุนใน บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมกีฬำและงำนอีเวนท์วิ่งมำรำธอนใน

รูปแบบ Sport tourism theme จดักำรแขง่ขนัตำมเส้นทำงที่มีทิวทศัน์สวยงำมในแตล่ะจงัหวดั ซึง่เป็นกำรจดักำร

แข่งขันที่ได้รับมำตรฐำน IAAF โดยใช้สื่อนอกที่อยู่อำศัยของบริษัทในกำรโปรโมทกำรจัดกิจกรรมและกำร

ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดร่วมกับกำรสนับสนุนด้ำน Sponsorship เพื่อเพิ่มมูลค่ำและต่อยอดธุรกิจ Sport 

marketing 
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▪ บริษัทปรับปรุงแสงสวำ่ง LED เพิ่มประสทิธิภำพป้ำยโฆษณำ 

บริษัทยังคงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแสงสว่ำงโดยเปลี่ยนโคมไฟ LED ส่องหน้ำจอของป้ำยสื่อ
โฆษณำ Unipole billboard ทัว่กรุงเทพฯ จ ำนวนกวำ่ 150 ป้ำย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแสดงภำพโฆษณำ
ให้เกิดควำมชดัเจนและสวยงำมมำกขึน้ 

▪ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) ด ำรงสถำนะในกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน SET100 ในรอบเดือน 

มกรำคม - มิถุนำยน 2564 เนื่องจำกเป็นหลกัทรัพย์ที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) และ

สภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยสงูสดุ 100 อนัดบัแรก 

▪ บริษัทได้รับรำงวัล SET Awards ในกลุ่มรำงวัล Business Excellence ปี 2563 จำกควำมสำมำรถในกำร

ด ำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงมีศกัยภำพ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) ได้รับรำงวลัแห่งควำมส ำเร็จจำก

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น (Outstanding 

Company Performance Awards) ที่มีมลูคำ่ตำมรำคำตลำดโดยรวมของหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แต ่10,000 – 

30,000 ล้ำนบำท ปี 2563, รำงวัลผู้ บริหำรสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ปี 2563 และรำงวัล

ผู้บริหำรสงูสดุรุ่นใหมด่ีเดน่ (Out-standing Young Rising Star CEO Awards) ปี 2562-2563 

14.3 ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 12,250 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4,270 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 53.5 จำก 7,980 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมีรำยกำรสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซึ่งเป็นรำยกำรที่เพิ่มเข้ำมำ
จำกกำรปรับมำตรฐำนบญัชี TFRS16 

บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 6,595 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,505 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 505.0 จำก 1,090 ล้ำนบำท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมีรำยกำรหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เพิ่มเข้ำมำจำกกำรปรับมำตรฐำนบญัชี 
TFRS16 ที่มีกำรตัง้คำ่สญัญำเช่ำลว่งหน้ำและถกูตดัจ ำหนำ่ยตำมจริง 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกับ 5,655 ล้ำนบำท ลดลง 1,235 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.9  จำก 6,890 
ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนบญัชีฉบบัที่ 16 (TFRS16) ตำมที่ได้อธิบำยไว้
ข้ำงต้น 

14.4 สภำพคล่องและกระแสเงนิสด 

 ส ำหรับงบประจ ำปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 638 ล้ำนบำท 
ลดลง 1,722 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.9 จำก 2,360 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เนื่องจำกกำรเข้ำลงทนุในกำร
บริหำรจดักำรสือ่โฆษณำภำยในประเทศทัง้หมดให้กบั MACO ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผำ่นมำ 

 ในระหว่ำงงบบริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 2,446 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,153 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 89.2 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 2,643 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,793 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
210.9 และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรจัดหำเงินเท่ำกับ 1,520 ล้ำนบำท ลดลง 40 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7
ถึงแม้ว่ำบริษัทได้รับผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์ COVID-19 บริษัทยงัคงสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนให้เป็น
บวกได้ และมีจ ำนวนเงินเพียงพอตอ่กำรลงทนุและขยำยโครงกำรตำ่งๆ ในอนำคต 
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14.5  แนวโน้มและพัฒนำกำรของบริษัทในปี 2563 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยงัคงชะลอตวัแตม่ีทศิทำงปรับตวัดีขึน้ สบืเนื่องจำกแรงขบัเคลือ่นจำกกำรเบกิจำ่ยของ
ภำครัฐบำลชว่ยพยงุภำคธุรกิจให้มีกำรฟืน้ตวัอยำ่งตอ่เนื่อง อยำ่งไรก็ตำมบริษัทยงัคงเดินหน้ำขยำยธุรกิจสือ่โฆษณำนอกที่อยู่
อำศยัและธุรกิจกำรตลำดแบบมสีว่นร่วมเพื่อรักษำควำมสมดลุของกำรเติบโตเพื่อควำมยัง่ยืนและรองรับกำรเติบโตในอนำคต 

กำรเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2564 ยังคงมีควำมไม่แน่นอนจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ที่เร่ิม
ในช่วงปลำยปี 2563 ในขณะท่ีภำคธุรกิจยงัคงไมฟื่น้ตวัสูร่ะดบัเดิมในช่วงก่อนกำรระบำด โดยคำดวำ่กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคยงั
มีแนวโน้มที่ออ่นตวัจำกผลกระทบของกำรระบำดและสง่ผลกระทบโดยตรงต่อภำคธุรกิจและกำรจ้ำงงำน นอกจำกนีก้ำรฟืน้ตวั
ของภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรส่งออกซึ่งเป็นกลไกลขบัเคลื่อนทำงเศรษฐกิจที่ส ำคญัของประเทศไทยยงัขึน้อยู่กบักำร
เข้ำถึงของวคัซีน  

ส ำหรับปี 2564 บริษัทคำดกำรณ์ว่ำธุรกิจสื่อโฆษณำยังคงได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกกำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 อย่ำงไรก็ตำมด้วยกำรปรับตวัของผู้ประกอบกำรรวมถึงอตุสำหกรรมสื่อโฆษณำนอกที่อยู่อำศยัที่ยงัสำมำรถเติบโต
ได้ในระยำว บริษัทยงัคงกลยทุธ์เดิมที่จะรักษำสมดลุของกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนด้วยกำรขยำยแพลตฟอร์มธุรกิจให้มีควำมหลำย
หลำยและครอบคลมุพืน้ท่ีประเทศไทย 

• บริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงนิเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยื่น 
สถำนกำรณ์ COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกธุรกิจในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรรักษำกระแสเงินสดและสภำพคล่องจำกมำตรกำรลดต้นทุนและบริหำรค่ ำใช้จ่ำยอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ คือ กำรตอ่รองเจรจำคำ่เช่ำจำกเจ้ำของพืน้ท่ีทัง้กอ่นและหลงัวิกฤติกำรณ์ COVID-19 และกำรเลือ่นกำร
ซ่อมบ ำรุงในบำงสื่อโฆษณำ โดยจะเห็นได้ว่ำ ณ สิน้ปี 2563 บริษัทยงัสำมำรถรักษำกระแสเงินสดให้เป็นบวกได้ที่ 
638 ล้ำนบำท บริษัทมัน่ใจว่ำจะมีสภำพคลอ่งเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต และสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกั
ลงทนุตอ่กำรขยำยธุรกิจให้เติบโตอยำ่งมัน่คงในระยำว 

• อุตสำหกรรมสื่อโฆษณำกลับมำฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเน่ืองในไตรมำส 4/2563 หลักจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงในช่วงไตรมำส 2/2563 และคำดว่ำจะดีขึน้ต่อเน่ืองอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในปี 
2564 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวัแต่มีทิศทำงปรับตวัดีขึน้สืบเนื่องจำกกำรออกมำตรกำรเยียวยำของรัฐบำล เช่น 
โครงกำรคนละคร่ึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท ำให้ประชำชนเกิดกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึน้ นอกจำกนีก้ำรใช้เม็ดเงิน
โฆษณำมีแนวโน้มดีขึน้โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในอตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองอื่ม อตุสำหกรรมยำนยนต์ อตุสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอตุสำหกรรมกำรเงินและกำรธนำคำร สง่ผลให้รำยได้สื่อโฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยัของบริษัทในไตร
มำส 4/2563 มีกำรเติบท่ีดีขึน้ 

• นับถอยหลังเข้ำสู่  Tokyo Olympics 2020 เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำของธุรกิจกำรตลำดแบบมีส่วนร่วม 
บริษัทร่วมมือกบับริษัท เรซอพั เวิร์ค จ ำกัด จัดกิจกรรม Count down สู่โอลิมปิก โดยท ำกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสื่อ 
OOH ของแพลน บี เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมส่งก ำลังใจให้นักกีฬำไทยไปโอลิมปิกเกมส์ 2021 ณ กรุงโตเกียว 
#THAIteamชนะใจคนไทย ผ่ำนกิจกรรม Flag of Nation กำรวิ่ง Virtual Run สะสมระยะทำงร่วมกัน 1,000,000 
กิโลเมตร และกำรวิ่งผลดัธง รวมทัง้หมด 35 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย โดยมีนกักีฬำ ดำรำ นกัร้อง นกัแสดงชัน้น ำ อำทิ 
วง BNK48 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรวิ่งคบเพลิงธงชำติไทยที่จะผ่ำนมือคนไทยทัง้ประเทศเพื่อไปโบกสะบัดในพิธีเปิด
โอลมิปิก ณ กรุงโตเกียว นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรจดังำนโตเกียว 2020 (โตเกียว 2020) คณะกรรมกำรโอลมิปิกสำกล 
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(IOC) และคณะกรรมกำรพำรำลิมปิกสำกล (IPC) ได้เผยแพร่ Playbook ส ำหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยที่จะเดิน
ทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อเข้ำร่วมเกมกำรแข่งขนัโอลิมปิกจะต้องดแูลควำมปลอดภยัและปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์อยำ่ง
เข้มงวดเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทัง้นีบ้ริษัทคำดกำรณ์ว่ำรำยได้จำกกำรบริหำรสิทธิทำง
กำรตลำดของกำรจัดกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิกจะสำมำรถบนัทึกได้ตำมเป้ำหมำยช่วยตอกย ำ้กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบัธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วมด้ำนกีฬำของบริษัท  

• เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรให้สำมำรถเข้ำถงึกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลุม 
บริษัทได้ด ำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวกิจกรรมด้ำนธุรกิจสื่อ
โฆษณำนอกที่อยูอ่ำศยั หรือขำ่วกิจกรรมด้ำนธุรกิจกำรตลำดแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้กลุม่ผู้บริโภคกำรสำมำรถติดตำม
ข่ำวสำรของบริษัทได้อย่ำงใกล้ชิด และเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำของบริษัทให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำง
ครอบคลมุมำกยิ่งขึน้ผำ่นช่องทำง Email, Facebook, Instagram, YouTube, Website และ Line official 

• 1impact กำรรวมตัวกันของบริษัทพันธมิตรจำก 6 บริษัทยักษ์ใหญ่สู่ควำมเป็นหน่ึงเดียวบริษัทได้ท ำกำร 
Rebranding และผนกึก ำลงั (Synergy) ระหวำ่งบริษัทพนัธมิตร Hello Bangkok, MACO, SR media, MULTI SIGN, 
SPLASH MEDIA และ CO-MASS เพื่อรวมตวัสู่ควำมเป็นหนึ่งเดียวในผู้น ำด้ำนสื่อโฆษณำป้ำยนิ่งที่มีทัง้ขนำดเล็ก 
กลำง ใหญ่ ทัว่ประเทศไทยภำยใต้ช่ือทีมขำย “1impact” เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพมำก
ขึน้ ทัง้นีท้ีมขำยจะช่วยลกูค้ำในกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรผลิต กำรติดตัง้  กำรซ่อมบ ำรุง และกำรให้บริกำรหลงั
กำรขำย เพื่อตอบโจทย์ทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำให้สำมำรถวำงแผนกำรขึน้สื่อโฆษณำตำมจดุส ำคญัทัว่ประเทศได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพและเหมำะสมภำยใต้คอนเซ็ปต์ “One-stop-service” 

• ลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพื่อรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม  
บริษัทมีแผนกำรลงทุนในปี 2564 อยู่ที่ประมำณ 700-1,000 ล้ำนบำท ซึ่งมุ่งเน้นกำรขยำยลงทุนเพื่อสร้ำง 
Engagement ผ่ำนคอนเทนต์ให้กับผู้บริภำคมำกขึน้ โดยในปี 2564 บริษัทจะมุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้ (Media capacity) ของสื่อโฆษณำร้ำนสะดวกซือ้ 7-Eleven ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะติดตัง้จอ LED เพิ่ม
ประมำณ 500-1,000 สำขำในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์และกำรเข้ำถึงสื่อโฆษณำบนทกุพืน้ท่ี
ของลกูค้ำ 

• คงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรโดยกำรเน้นกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ 
เพือ่รักษำกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรภำยใต้ควำมไมแ่นน่อนในปี 2564 บริษัท
ได้ด ำเนินกำรบริหำรต้นทนุท่ีมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตช่่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค COVID-19 จนถึง
ปัจจุบนัและในอนำคต เช่น กำรต่อรองเจรจำค่ำเช่ำจำกเจ้ำของพืน้ที่  กำรปรับกระบวนกำรปฏิบตัิงำนในรูปแบบ
อตัโนมตัิ กำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภำพและมีกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรที่
คลอ่งตวั 
 



   บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)                                    แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 19 มกรำคม 2564 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

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

 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

นำยปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

-ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์- 

 

ดร. พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร 

-พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์- 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

  

ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ลำยมือช่ือ 

นำยเกษมศำนต์  อิทธิธรรมวินิจ เลขำนกุำรบริษัท -เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ- 

 

 



 

 

 

 

 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทฯ  

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

38 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  
Depaul University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

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

25.09% พี่ชายนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  ประธาน 
กรรมการบริหารและ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บจ. แอลทีแมน 
บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ 
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ 
กรรมการ* 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 
 

หมายเหต:ุ  
*นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์  
ไดล้าออกจากต าแหนง่กรรมการ
บริษัทตัง้แต่วนัที ่19 สิงหาคม 
2563 เป็นตน้ไป 

35 - ปริญญาตรี สาขาการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ Shanghai 
University 

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

-ไมมี่- น้องชายนายปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

บริษัทจดทะเบียน 
2551 – ปัจจบุนั 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 

2562 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 

 

 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. สมาร์ทบสั จ ากดั 
บจ. สมาร์ท ออโต้ เทค จ ากดั 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 
 กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

  
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   1 สิงหาคม 2556 

39 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย 

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

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

1.50% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั  

 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

4. นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง 
 กรรมการ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   30 เมษายน 2562 
 
หมายเหต:ุ  
**นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ได้
ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ
บริษัทตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 
2563 เป็นตน้ไป 

45 - คณิตศาสตรบณัฑิต University 
of Waterloo ประเทศแคนาดา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
(Executive) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 - 2561 
บริษัทจ ากดั/องค์กรอ่ืน 
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 
 

 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บมจ. วีจีไอ 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย  
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 
บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลย ี
บจ.วีจีไอ เอน่ีมายด์ เทคโนโลยี 
บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส 
บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส์ 
บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์ 
บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส์ 
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
บจ. แรบบิท อินเตอร์เน็ต 
บจ. แรบบิท อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 
บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป 
บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม 
บจ. เอทีเอส แรบบิท  
นิติบคุคลเฉพาะกิจ 
บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลชูนัส์ 
บจ. แรบบิท รีวอร์ดส 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

5. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร 
 กรรมการ 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   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 

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

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

 
กรรมการ  
กรรมการ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. มาสเตอร์ แอด  

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2554 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

 
บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

   
   
   

6.  พลต ารวจเอกสมชาย  
 วาณิชเสนี 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระและ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

79 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

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

0.03% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2545 – ปัจจบุนั 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2553 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
 

 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
 
บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ
อตุสาหกรรม 
บมจ. นวนคร 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 
บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

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



เอกสารแนบ 1   

  

 

  

เอกสารแนบ 1 หน้า 153 

 

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

66 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัโนวา เซาท์อีสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  
1) Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 
68/2548 

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

 

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2561 – ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
บมจ. หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล 
 
 
 
 
บจ.อเมริกนัฟู้ ด 
บจ. การ์ดีเนีย เบเกอร่ี เทรดดิง้ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิง้ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
บจ. เพนส์มาร์เก็ตติง้แอนด์  
ดิสทริบิวชัน่ 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

8. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
1 สิงหาคม 2556 

 

66 - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศ
ไทย  

- อนญุาโตตลุาการ สถาบนั
อนญุาโตตลุาการ 

- อนญุาโตตลุาการ ส านกั
อนญุาโตตลุาการ ส านกังานศาล
ยตุิธรรม 

- นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน 
- หลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1) Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 
34/2548 

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

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

0.02% -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผู้จดัการ  
ด้านบญัชีและการเงิน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
รองกรรมการผู้จดัการ  
ด้านบญัชีและการเงิน 
อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษ 
 

 
บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั  
 
 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 
 
 
บมจ. นวนคร  
 
บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
 
 
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

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

หลกัสตูรการอบรมอ่ืนๆ ในระหวา่งปี 
2563 
- KPMG Webinar , Topic: Are 

you ready to close FY2020? 
Important tax points to know 
before closing, บจก. เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี :KPMG 

-  สมัมนา เร่ือง แนวทางการจดัท า
รายงานทางการเงิน ของบริษัทที่
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ 
COVID-19 ผ่านชอ่งทาง Live สด 
จากระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) 

- สมัมนา เร่ือง กลยทุธ์บริหาร
การเงินเพื่อพลิกฟืน้องค์กรและ
สร้างการเติบโตในยคุ New 
Normal ผ่านชอ่งทาง Live สด 
จากระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

9. นายมานะ จนัทนยิ่งยง*** 
กรรมการ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
27 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

หมายเหต:ุ  
***นายมานะ จนัทนย่ิงยง ไดร้ับ
การแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่
27 กมุภาพนัธ์ 2563 แทนนาย
แล็พ ซน เนลสนั เหลียง ทีไ่ด้
ลาออกจากการเป็นกรรมการในวนั
เดียวกนั 

 

60 - ปริญญาโท สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา, 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
สถาบนัเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

- Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 2012,
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- Audit Committee Program 
(ACP), สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2563 – ปัจจบุนั 
2559 – ม.ค. 2563 
2555 – 2559 
 
 
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2548 - 2560 
 

 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  
 
 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. มาสเตอร์ แอด 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 
 
 
 
Group M  
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

10. นายอานนท์ พรธิติ 
     กรมการ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
   16 กนัยายน 2563 
 
 
หมายเหต:ุ  
***นายอานนท์ พรธิติ ไดร้ับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 16 
กนัยายน 2563 แทนนายธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ ทีไ่ดล้าออกจาก
การเป็นกรรมการในวนัที ่19 
สิงหาคม 2563 
 

39 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัซีแอตเทลิ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 176/2563
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2563 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน
2563 – ปัจจบุนั 

 
รองประธานอาวโุส  
ประธานฝ่ายกีฬา 

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 

   

11.นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
ประธานฝ่ายบญัชแีละการเงิน  

 

50 - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

0.00% -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน     

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

12. นางสาวพาขวญั วงศ์พลทว ี
 ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
รักษาการประธานฝ่าย
การตลาดและก ากบัดแูลลกูค้า 

 

46 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

0.03% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
และรักษาการประธานฝ่าย
การตลาดและก ากบัดแูล
ลกูค้า  

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

13.นายณฐัวฒิุ อูย่ายโสม 
     ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

50 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการ
ทัว่ไป, มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 

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

ประธานฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ  
 
 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
บริษัท เพิร์ลแอนด์ดีน มีเดีย เซอร์วิส 
จ ากดั 

14.นางสาวองัคณา เฉลิมชยักิจ 
     ประธานฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

43 - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และองค์การ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- หลกัสตูวฒิุบตัรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 1) สาขาวิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ  

-ไมมี่- -ไมมี่- บริษัทจดทะเบียน 
2561  
 
บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน 
2560 
 
2548 - 2559 
 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 
 
รองประธานอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล  
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล  

 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
 
 
บจ.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 
 
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอร์ 
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ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

15.นายเกษมศานต์  
 อิทธิธรรมวินิจ 
    เลขานกุารบริษัท    

40 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ, American 
University Washington 
College of Law 

- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- ทนายความรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย, สภาทนายความ 

- ทนายความผู้ รับรองเอกสารแหง่
ประเทศไทย, สภาทนายความ 

- ทนายความผู้ รับรองเอกสาร
มหาชน กระทรวงพาณิชย์ 

- ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจบุนั  
 
2552 - 2557 
 

 
ที่ปรึกษากฎหมายประจ า
บริษัท 
ผู้อ านวยฝ่ายกฎหมาย  
 
  

 
บมจ. แพลน บี มีเดีย 
 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 
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ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยแล็พ ซน 
เนลสัน  
เหลียง 

นำยเอกภักดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพญ็นภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

นำยมำนะ 
จันทนยิ่งยง 

นำยอำนนท์ 
พรธิต ิ

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส. พำขวัญ 
วงศ์พลทวี 

น.ส. อังคณำ 
เฉลิมชัยกิจ 

บริษัทฯ 
1. บมจ. แพลน บี มีเดีย   

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

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

4. บจ.มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดสิเพลย์  D  D            
5. บจ. แพลน บี ซเีอส D  D            
6. บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย  D  D       D     
7. บจ. เดอะ วนัพลสั จ ากดั  D  D            

8. บจ. เมอซ่ี พลสั จ ากดั  D  D            
9. บจ. แมก็ซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป  D  D            
10. บจ. ทริปเปิลเพลย์  D  D            
11. บจ. ทนู่า แอดเวอร์ไทซิง่  D  D            

12. บจ. ไบรท์ สกาย มีเดีย  D  D            
13. บจ. แพลน บี มาเลเซยี เอสดีเอ็น  

บีเอชดี 
D  D            

14. บจ. แพลน บี อีเลฟเว่น   D  D       D     
15. บจ. ปัญญาทพิย์ แพลน บี มีเดีย ลาว  D              

16. บจ.อินดเิพนเด้นท์ อาร์ทสิท์  
เมเนจเม้นท์  

D  D            

17. บจ. ไซน์ เวร์ิค มีเดีย  D  D            
18. บจ. ดจิิทลั แฟคตอร่ี  D  D            



เอกสารแนบ 1   

  

 

  

เอกสารแนบ 1 หน้า 161 

 

บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยแล็พ ซน 
เนลสัน  
เหลียง 

นำยเอกภักดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพญ็นภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

นำยมำนะ 
จันทนยิ่งยง 

นำยอำนนท์ 
พรธิต ิ

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส. พำขวัญ 
วงศ์พลทวี 

น.ส. อังคณำ 
เฉลิมชัยกิจ 

19. บจ. แอทมอส สปอร์ต แลบ็  D              
20. บจ. แอทมอส แอพพาเรล  D              
21. บมจ. สแพลช มีเดีย  D  D       D     
22. บจ. สตาร์ค มลัตมีิเดีย  D  D            

23. บริษัท BL Falcon Pte.Ltd.สงิคโปร์ D              
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง               
24. บจ. แพลน บี โฮลดิง้ D              
25. บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ D              

26. บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ D              
27. บจ.เอ.บี.เอ็ม.โกลบอล อินเวสเม้นท์ D              
28. บจ. แอลทีแมน  D  D            
29. บจ. สมาร์ทบสั จ ากดั  D             

30. บจ. สมาร์ท ออโต้ เทค จ ากดั  D             
31. บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล     D          
32. บจ. ผลติไฟฟ้า นวนคร       D  M       
33. บมจ. นวนคร       D  M       
34. บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และ   

อตุสาหกรรม 
     D         

35. บมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี       ID, AC         
36. บมจ. อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล ์       ID, AC        
37. บจ.อเมริกนัฟู้ ด       D        

38. บจ. การ์ดีเนีย เบเกอร่ี เทรดดิง้       D        
39. บจ.เพนส์ มาร์เก็ตติ ้แอนด์ ดสิทริบิวชัน่       D, CEO        



เอกสารแนบ 1   

  

 

  

เอกสารแนบ 1 หน้า 162 

 

บริษัท 

กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

นำยปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 

นำยธเนษฐ 
โลจนะโกสินทร์ 

ดร. พนิิจสรณ์  
ลือชัย 

ขจรพันธ์ 

นำยแล็พ ซน 
เนลสัน  
เหลียง 

นำยเอกภักดิ์ 
นิรำพำธ 
พงศ์พร 

พล.ต.อ.
สมชำย   

วำณิชเสนี 

ดร. เพญ็นภำ 
ธนสำรศิลป์ 

นำงมลฤดี  
สุขพันธรัชต์ 

นำยมำนะ 
จันทนยิ่งยง 

นำยอำนนท์ 
พรธิต ิ

นำยประสงค์ 
จรุงเบญจธรรม 

นำยณัฐวุฒ ิ
อู่ยำยโสม 

น.ส. พำขวัญ 
วงศ์พลทวี 

น.ส. อังคณำ 
เฉลิมชัยกิจ 

40. บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์       D        
41. บมจ. หลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล       D        
42. บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล       ED        
43. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่        ID, AC       

44. บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์        ID, AC       
45. บมจ. ซลิคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี        ID, AC       
46. บมจ. วีจีไอ     CEO           
47. บจ. วี-คลิก๊ เทคโนโลยี    D           

48. บจ. วีจีไอ เอน่ีมายด์ เทคโนโลยี    D           
49. บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส    D           
50. บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส์    D,CEO           
51. บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์    D           

52. บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซสิเทม    D, ED           
53. บจ. แรบบิท อินเตอร์เน็ต    D           
54. บจ. แรบบิท อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์    D           
55. บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป    D           
56. บจ. แรบบิทเพย์ ซสิเทม    D           

57. บจ.เอทีเอส แรบบิทนิตบิคุคล 
เฉพาะกิจ 

   D           

58. บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลชูนัส์    D           
59. บจ. แรบบิท รีวอร์ดส    D           

 

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



  
  

 

  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

บริษัท นำยปรินทร์ นำยพนิิจสรณ์ นำยอำนนท์ 

โลจนะโกสินทร์ ลือชัยขจรพนัธ์ พรธิต ิ
1. บริษัท เวอริซายน์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
2. บริษัท แอด คซูีน จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
3. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
4. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
5. บริษัท เดอะ วนัพลสั จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
6. บริษัท เมอซี่ พลสั จ ากดั  กรรมการ กรรมการ - 
7. บริษัท แม็กซ์วิว มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั  กรรมการ กรรมการ - 
8. บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
9. บริษัท ทนูา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
10. บริษัท แพลน บี อีเลฟเวน่ จ ากดั กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
11. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จ ากดั  กรรมการ กรรมการ - 
12. บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส.มีเดยี จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
13. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
14. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มเีดีย จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
15. บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
16. บริษัท แอทมอส สปอร์ต แลบ็ จ ากดั กรรมการ - - 
17. บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จ ากดั กรรมการ - - 
18. บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
19. บริษัท สตาร์ค มลัติมเีดยี จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
20. บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ากดั กรรมการ กรรมการ - 
21. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จ ากดั กรรมการ - - 
22. บริษัท แพลน บี มาเลเซยี เอสดีเอ็น บีเอชดี  กรรมการ กรรมการ - 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

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

ช่ือ-นำมสกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษัทฯ   

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นางสาวสกุลัยา  มโนเลิศ 37 - โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัร 
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
CPIAT (รุ่นที่ 19) 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 - ปัจจบุนั   
2560 
2549 – 2559 
  
  

Assistant Vice President 
Internal Audit Manager 
Internal Audit Supervisor 
 

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

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอียดเก่ียวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 

- ไมม่ี  - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอียดอ่ืน ๆ 



เอกสารแนบ 5    

  

 

  

เอกสารแนบ 5 หน้า 166 

 

รำยละเอียดอื่น ๆ 
 

- ไมม่ี  - 
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