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OUT OF HOME MEDIA PROVIDER

THE MOST
DIVERSIFIED

	 ให้บริการส่ือภายนอกท่ีอยู่อาศัย	ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม
พ้ืนท่ีมากท่ีสุด	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ท่ีต้องการ										
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจุดติดต้ังส่ือท่ีครอบคลุมจุด							
ยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญท่ัวประเทศไทย
 We are a leading media company offering the broadest range 
of Out-of-Home media with the most expansive footprint of all key 
strategic locations throughout Thailand that effectively caters to  
different customer needs and reaches all target audiences.



INNOVATIONS
&CREATIVITY
	 พัฒนาและนำาเสนอส่ือโฆษณาให้มีความน่าสนใจอย่างต่อเน่ือง	 ด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	พร้อมด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบของส่ือโฆษณา
ใหม่ๆ	เพ่ือให้ลูกค้าเลือกส่ือท่ีมีความโดดเด่น	ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับ
สินค้าหรือบริการ	และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน
 We strive to develop and introduce captivating  advertising 
media by leveraging on innovations and modern technologies. 
The convergence of creativity with our expertise brings about 
a distinguished selection of media offering that enhances 
images of products and services and creates powerful 
touch-points with target audiences.
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TOTAL OUT OF HOME 
MEDIA SOLUTION 
PROVIDER
	 บริการส่ือโฆษณาท่ีพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า									
ท้ังการวางแผนส่ือโฆษณาเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการผลิตช้ินงานโฆษณา
พร้อมด้วยการดูแลคุณภาพส่ือตลอดระยะสัญญาและบริการหลังการ
ขายเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า	
 
 We provide holistic media planning and execution    
services tailored to meet customers’ needs, bespoke    
artwork/media production, media maintenance throughout     
contract period with after-sales services to ensure     
customers’ satisfactions and  requirements.
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10 สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board of Directors

 ความสำาเร็จต่างๆ ของแพลนบีตลอดระยะเวลาเพียง 1 ปีท่ีผ่านมา ได้แสดง
ให้เห็นถึงการเติบโตท่ีสำาคัญของบริษัทในหลายๆ ด้าน โดยเร่ิมจากการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 และการระดมทุน
จากการเสนอขายหุ้นเป็นคร้ังแรกต่อสาธารณะซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางการ
เงินเพ่ือรองรับการพัฒนาธุรกิจท้ังในรูปแบบของการเติบโตภายในสำาหรับการลงทุน
ขยายส่ือโฆษณาใหม่ๆ และในรูปแบบการควบรวมกิจการต่างๆ ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจของแพลนบี
ในระยะยาว
 จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา คณะ
กรรมการบริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจและตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
ต่อการดำาเนินธุรกิจของแพลนบี โดยกำาหนดให้มีนโยบายในการกำากับดูแลการบริหาร
งานและติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ว่าแพลนบีจะสามารถดำาเนินธุรกิจไปตามทิศทางท่ีวางไว้
เพ่ือท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทได้ 
 ท้ังน้ีตลอดการดำาเนินธุรกิจท่ีผ่านมา แพลนบียังให้ความสำาคัญกับการบริหาร
จัดการท้ังด้านการดำาเนินงาน และด้านการเงิน อย่างรอบคอบด้วยระบบการควบคุม
ภายใน ซ่ึงถือเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะช่วยสร้างความม่ันใจและลดความเส่ียงของธุรกิจ 
โดยบริษัทยึดม่ันการประกอบธุรกิจภายใต้กรอบการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล
ท่ีดี ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาสังคมซ่ึงถือเป็นภารกิจสำาคัญของบริษัท ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ดังท่ีเห็นได้จากโครงการต่างๆ ท่ีบริษัทได้ริเร่ิมและ
มีส่วนร่วมตลอดปีท่ีผ่านมา ท้ังการร่วมสนับสนุนพ้ืนท่ีส่ือให้กับองค์กรเพ่ือสังคมต่างๆ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การควบคุมความสว่างของป้ายโฆษณาให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชน และโครงการเปล่ียนระบบแสงสว่างของ
ป้ายโฆษณาเพ่ือประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความ
สำาคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในฐานะสมาชิกของสังคมเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกต้องและย่ังยืนขององค์กรและประเทศไทยใน
ระยะยาว

 Achievements of Plan B throughout the year 2015 represent how we are 
making progress and grow in various aspects. We were listed on the Stock Exchange 
of Thailand since 17 February 2015 and necessary capital was raised during our IPO 
to support our business expansion not only organically through investments on new 
media but also inorganically through domestic and international acquisitions. This 
helps us to gain a competitive advantage for our business in the long run. 
 Fully aware of uncertainties in overall economic condition and advertising 
industry in particular, the Board of Directors is never complacent of the situation 
and attaches a great deal of importance to impacts of external environment on our 
business. We realize that good corporate governance is pivotal to our business and 
put in place necessary policies and mechanisms to carefully supervise and monitor 
our operations in order to reassure our shareholders and other stakeholders that 
Plan B is on the right track as previously set in undertaking its business to attain the 
Company’s goals. 
 Plan B has long prioritized prudent business conduct both operationally 
and financially through proper internal control systems that are integral to ensure risk  
mitigation as well as build trust among stakeholders under good corporate governance 
principles. In addition, we made economic, social and environmental development 
our mission as can be seen from projects we initiated and participated throughout 
the year. For instance, we have provided media spaces for social organizations free 
of charge. We also implemented new lighting system and brightness control for our 
billboards to reduce impacts on the environment and the people as well as to save 
energy. In addition, as a part of the society, the Company also put a lot of efforts 
on corruption prevention and elimination to support sustainable development for the 
organisation and Thailand in the future. 
 On behalf of the Board of Directors, I would like to extend my sincere 
thanks and appreciation to all stakeholders, shareholders, business partners, financial 
institutions, government agencies, management team as well as all employees for 
your long-standing support and unwavering trust. We believe that with our capable 
personnel and cooperation from all related parties, the Company will continue to grow 
stably and sustainably and create desired returns to the shareholders in the long run.

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน
ท่ีเก่ียวข้อง ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วย
งานราชการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ท่ีมอบความ
ไว้วางใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทตลอดมาและเช่ือม่ัน
ว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาค
ส่วน จะพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวต่อไป

Pol.Gen Somchai  Vanichsenee
Chairman of the Board of Directors

พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ
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12 สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
Message from the Chief Executive Officer and Managing Director

 ในปีท่ีผ่านมา นับเป็นปีท่ี บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) 
ได้เติบโตและก้าวสู่ความสำาเร็จอีกข้ัน โดยนอกจากจะเป็นปีท่ีครบรอบ 10 ปี
ของแพลนบีแล้ว ยังเป็นอีกปีท่ีสามารถขยายธุรกิจและรักษาการเติบโตของ
ผลประกอบการไว้ในระดับท่ีสูงท่ีสุดต้ังแต่เร่ิมดำาเนินกิจการ ด้วยความร่วม
มือของทีมงานท่ีแข็งแกร่งของเราซ่ึงมุ่งเน้นในการพัฒนาช่องทางการส่ือสาร
ใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้คู่ค้าหรือเจ้าของสินค้าและบริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วย
ส่ือโฆษณาท่ีได้สร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาใน
ปีท่ีผ่านมาจะมีอัตราการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยส่ือใหม่ๆ ของแพลนบี 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาด ส่งผลให้ธุรกิจในปี 2558 ของ
บริษัทยังคงขยายตัวได้ดีในทุกประเภทส่ือหลักท่ีให้บริการ และรายได้รวม
ของบริษัทเติบโตสูงถึง 47.7% เท่ากับ 2,170 ล้านบาท และมีผลกำาไรสุทธิ
ท้ังส้ิน 400 ล้านบาท เพ่ิมสูงข้ึน 93% จากปีก่อน 
 อย่างไรก็ตาม แพลนบีได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของความม่ันคง
ในการดำาเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างย่ังยืน จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่เพ่ือสร้างศักยภาพสำาหรับการแข่งขันในธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย 
โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ขยายความครอบคลุมของส่ือภาพน่ิงขนาดใหญ่
และเครือข่ายส่ือโฆษณาดิจิตอลโดยการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท 
ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำากัด และได้ขยายส่ือโฆษณาใหม่ในสนามบิน 
ด้วยการเข้าซ้ือกิจการของบริษัท ทริปเป้ิลเพลย์ จำากัด และบริษัท เดอะวัน
พลัส จำากัด เพ่ือเร่ิมให้บริการส่ือภายในสนามบิน รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพ
ของบริษัทในการจัดหาและพัฒนาส่ือใหม่ท่ัวประเทศ ด้วยการเข้าซ้ือกิจการ
ของบริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำากัด 

 ในฐานะผู้นำาทางด้านนวัตกรรมของการบริการส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่
อาศัย บริษัทมีความภูมิใจท่ีได้เร่ิมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายบนรถประจำาทาง
ปรับอากาศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (On-WiFi) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้
แก่สังคมเมือง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่ือโฆษณา รวมถึงการเพ่ิมคุณภาพ
การให้บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนด้วยการริเร่ิมพัฒนา
ระบบบริหารจัดการส่ือโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (Media Intelligent Project 
Plan B: MIB) เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกๆส่ือของแพลนบีในทุกๆ 
ด้าน พร้อมท้ังลูกค้ายังสามารถวางแผนการใช้ส่ือผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย
ตนเองอีกด้วย 
 ด้วยเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้นำาของส่ือโฆษณาในภูมิภาคอาเซียนในปี 
2563 แพลนบีจึงมุ่งม่ันในการสร้างความหลากหลายของส่ือโฆษณา รวมถึง
มองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาส่ือออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคให้ดีย่ิงข้ึน อีกท้ังเราคงยังขยายธุรกิจส่ือ
โฆษณาสู่ทำาเลยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงการวางรากฐาน
ของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเพ่ือขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีบริษัทได้
เร่ิมลงทุนในประเทศมาเลเซียในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงนับเป็นก้าวแรกของแพลนบีสู่
ตลาดต่างประเทศ
 แพลนบียังให้ความสำาคัญในการบริหารงานอย่างโปร่งใส การ
ดำาเนินธุรกิจท้ังด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินด้วยความรอบคอบ มีคุณภาพ 
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าเพ่ิม
ในระยะยาว  รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือให้การทำางานเป็นไป
อย่างคล่องตัว ด้วยการเสริมสร้างทีมงานของแพลนบีท่ีมีคุณภาพเพ่ือร่วมกัน
ผลักดันธุรกิจอย่างเป็นระบบท่ัวท้ังองค์กร และรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่ี
เติบโตอย่างรวดเร็ว อีกท้ังได้มุ่งเน้นถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีริเร่ิมและ
ดำาเนินการโดยพนักงานของแพลนบีผ่าน Social Committee และแพลนบียัง
ได้เสนอโครงการ ESOP เพ่ือสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน
ให้แก่พนักงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานท่ีมีคุณภาพของเรา
 ท้ังน้ีความสำาเร็จของเราในปีท่ีผ่านมาล้วนเกิดจากแรงสนับสนุนของ
ผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ในนามของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) 
ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีได้ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด แพลนบียังคงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเติบโต
ท่ีย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมท้ังสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะ
ยาว

Mr. Palin Lojanagosin
Chief Executive Officer

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธานกรรมการ

Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.  
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

 2015 was a solid year that Plan B Media Public Company 
Limited has prospered and set another firm step toward its goals of 
success. Not only that it is our auspicious 10th year anniversary but it 
also is the year marked with unprecedented growth since the Company 
was founded as we are expanding incessantly. Thanks to our strong 
and dedicated team who never cease to develop new communication 
channels that continuously enable business partners and product and 
service owners to stretch the reach to consumers through our innovative 
media. Despite a sluggish growth in overall advertising industry last year, 
the Company managed to sustain business growth in all major media 
as we constantly offer effective new media that are well-received by 
the market. This resulted in a drastic growth in sales revenue in 2015 
of 47.7% to reach 2,170 million baht while the net profit skyrocketed 
at the rate of 93% from last year to top 400 million baht.
 Nevertheless, PlanB operates under a firm belief that stability 
and sustainable growth are the cornerstone in conducting its business. 
Therefore, we reinforced new business development to enhance our 
competitiveness to thrive in Out of Home media business. For the past 
year, our network of large-sized static media and digital media have 
been extended through a partnership with Hello Bangkok LED Co., Ltd. 
while the acquisitions of Tripple Play Co., Ltd. and The One Plus Co., 
Ltd. allowed the Company to diversify its media services into airport 
media. Moreover, to boost our capacity in sourcing and developing new 
media on a national scale, we later acquired Maxview Media Group 
Co., Ltd. during the year.

 As a leader in Out-of-Home media innovation, the  Company 
proudly introduced its free WiFi service on air-conditioned buses (On-WiFi) 
in Bangkok to help uplift quality of life in our urban society as well as add 
values to our media. Besides, the Company commenced on its online 
media management initiative “Media Intelligent Project Plan B (MIB)” that 
provides the means to customers to gain access to all kinds of information 
of our media and manage their media planning online by themselves.
 With our goal to become a media leader in ASEAN in 2020, 
Plan B aimed to diversify its media service offering as well as scout for 
new marketing channels through online media development to better serve 
different lifestyles of consumers. On top of that, we continue to expand 
into strategic locations throughout the country and lay a strong foundation 
for our expansion into ASEAN region beyond Thailand.  Recently, the 
Company has set its first strong foothold in foreign markets through its 
investment in Malaysia last year.
 Apart from our strategic diversification and network expansion, 
Plan B also made management transparency, prudence and quality a 
priority in conducting our business both operationally and financially in 
accordance with good corporate governance principles to create added 
values for the business in the long term. Additionally, quality human 
capital is regarded as a bedrock of our business essential for seamless 
internal operations that helps push the organization forward on its desirable 
path. As a result, we devote our efforts to develop capable workforce 
organization-wide to systematically drive our organization and support 
our fast-growing business. We also foster a strong  organization culture 
and promote teamwork through the established Social Committee where 
employees initiate and execute various activities. Plan B also started 
its ESOP program to promote participation and mutual ownership of its 
employees and incentivise quality employees to work for us. 
 Success in the past year would not be achieved without 
a continuous  support from all stakeholders. On behalf of Plan B 
Media Public Company Limited, we would like to place on record 
our gratitude to our shareholders and other stakeholders including 
customers, suppliers, business partners as well as other public and 
private agencies for their trust and contributions. Plan B is committed 
to creating sustainable growth in its business and gaining trust among 
all stakeholders under good corporate governance policy to attain 
sustainable development in the long term. 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) • Plan B Media Public Company Limited รานงานประจำาปี 2558 • Annual Report 201514 15

14 คณะกรรมการบริษัท
Board Of Directors

1

4
725

8

3
6

9

Pol. Gen Somchai  Vanichseneeพลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ Mr. Ekapak Nirapathpongpornนายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร 11 77 44

22 88 55

33 99 66

Chairman of the Board of Directors/
Independent Director /
Chairman of the Audit Committee

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Director and Managing Director/
Chief Operating Officer/Chief In-Store Media Officer/
Chief Corporate Services Officer

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ประธานฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 
ประธานฝ่ายส่ือโฆษณา ณ จุดขายสินค้า

Directorกรรมการ

Director and Chief Executive Officerกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Directorกรรมการ Independent Director / 
Member of the Audit Committee

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Director กรรมการ Director กรรมการ Independent Director / 
Member of the Audit Committee

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Palin Lojanagosinนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ Mr. Jay Geoffrey Wacherนายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ Dr. Pennapha  Dhanasarnsilpดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

Mr. Tanate Lojanagosinนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ Mr. Adi Wathana Sariaatmadjaนายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา Mrs. Monluedee  Sookpantaratนางมลฤดี สุขพันธรัชต์
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16 ผู้บริหารบริษัท
Executive Officers

นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
Mr. Palin Lojanagosin  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

นางสาวนิตยา เพิ่มสุวรรณ
Miss Nittaya Phoemsuwan 
ประธานฝ่ายการขายและการตลาด
Chief Sales and Marketing Officer 

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
Miss Phakwan Wongphontawee
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Chief Business Development Officer

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr. Prasong Jarungbenjatham
ประธานฝ่ายการเงิน
Chief  Financial Officer

ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ 
Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.    
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

17 โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Research & 

Development

นางสาวพาขวัญ  วงศ์พลทวี 
Ms. Phakwan 

Wongphontawee

ฝ่ายปฏิบัติการ
Operation

ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ 
(รักษาการ)
Pinijsorn 

Luechaikajohnpan ,Ph.D.  
(Acting)

ฝ่ายส่ือโฆษณา ณ จุดขายสินค้า
In Store Media

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
(รักษาการ)
Pinijsorn 

Luechaikajohnpan ,Ph.D. 
(Acting)

ฝ่ายการขายและการตลาด
Sales & Marketing

นาวสาวนิตยา เพ่ิมสุวรรณ
Ms. Nittaya Phoemsuwan

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
Mr. Prasong Jarungbenjatham

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Corporate Service

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
(รักษาการ)
Pinijsorn 

Luechaikajohnpan ,Ph.D
(Acting)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

สำานักกรรมการบริหาร
Executive Office

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
Mr. Palin Lojanagosin

    คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
Corporate Governance Committee 

      คณะกรรมการสรรหาและ
           กำาหนดค่าตอบแทน 
Nomination and Remuneration         
                 Committee 

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          Risk Management  Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ
  Audit Committee 
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1,379 
1,465 

2,154

498
621

894

167
207

4201

18 จุดเด่นด้านการดำาเนินงาน
Operation Highlight 19 ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ

 Financial Highlight

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
Service Revenue (mil.Baht)

ส่วนแบ่งตลาดในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
Plan B’s market share in Out-of-Home Media

ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา 
นอกที่อยู่อาศัย

อัตราการใช้ประโยชน์สื่อที่สูงขึ้นแม้ว่ามีการพัฒนา
สื่อใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปี

Improved media utilization rate, even with 
continuous development of new media 

มูลค่าสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการ
Media Capacity

อัตราการใช้ประโยชน์สื่อโฆษณาในปี 2558
Media Utilization Rate in 2015

สัดส่วนรายได้จาก 4 สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยหลัก
Revenue Contribution from 4 main Out-of-Home media

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit (mil.Baht)

ค่าใช้จ่ายการลงทุน (ล้านบาท)
CAPEX (mil.Baht)

อัตรากำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit Margin (mil.Baht)

683

12%

329
389

14%
19%1

2556 • 2013  2557 • 2014  2558 • 2015

2556 • 2013  2557 • 2014  2558 • 2015

2556 • 2013  2557 • 2014  2558 • 2015

2556 • 2013  2557 • 2014  2558 • 2015

2556 • 2013  2557 • 2014  2558 • 2015
1กำาไรสุทธิไิม่รวมค่าใช้จ่ายสำาหรับพนักงานเกี่ยวกับ IPO โบนัส และค่าใช้จ่่ายในโครงการ ESOP ซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานและผู้บริหารจำานวน 11.0 ล้านบาทและ 8.6 ล้านบาท ตามลำาดับ
Net profit excluding extraordinary expenses from IPO bonus and ESOP program in the amount of 11.0 million baht and 8.6 million baht consecutively

ด้วยส่วนแบ่งการตลาด เชิงมูลค่า คิดเป็น 23% 
We became No. 1 Out-of-Home media 
operator with 23% market share.

พัฒนาสื่อโฆษณาใหม่ที่พร้อมให้บริการเพิ่มขึ้น 49%
Over 49% of new media capacity introduced

การกระจายของรายได้จาก 3 สื่อหลัก
Diversified revenue sources from key offered media

2,026 
ล้านบาท
mil. Baht

3,025
 ล้านบาท
mil. Baht

โอกาสในการเติบโตในอนาคต จากตลาดส่ือโฆษณารวม 
ซ่ึงบริษัทมีส่วนแบ่งเพียง 2% ของสื่อโฆษณารวม

High potential growth from overall media market as the 
Company share was only 2%

อันดับ 1

69% 73%

EBITDA (ล้านบาท / mil.Baht)
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20 พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท
Key Developments 

1 
ช่วงที่ 

Phase 2548 - 2552 : สร้างความมั่นคงพร้อมขยายรูปแบบการให้บริการสื่อหลัก
2005 - 2009 : Laid strong foundations and extended services of major advertising media.

2553 - 2554 : ขยายธุรกิจโดยเพิ่มความหลากหลายของประเภทสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
2010 - 2011 : Extended its business by offering a varieties of Out-of-Home Media

25
53

 • 
20

10
25

54
 • 

20
11

• เริม่ธรุกจิให้บรกิารสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยั ดว้ยสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน (Transit) ประเภทรถโดยสาร
ประจำาทางปรับอากาศ โดยได้รับสัญญาสัมปทานจาก ขสมก. ในการให้บริการพ้ืนท่ีโฆษณาภายนอกและภายในรถ
โดยสารประจำาทางปรับอากาศประเภทยูโรทู จำานวนกว่า 1,200 คัน 
Started Out-of-Home Media service by launching transit media in air-conditioned buses under a concession 
contract with Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) to be an advertising media provider on more than 
1,200 air-conditioned Euro II buses. 

• ขยายธุรกิจโฆษณาสู่รถโดยสารประจำาทางปรับอากาศเอกชน และก้าวสู่การเป็นผู้นำาสื่อโฆษณาประเภทรถโดยสาร
ประจำาทางปรับอากาศด้วยเครือข่ายกว่า 2,000 คัน  
• คิดค้นและนำาเสนอสื่อโฆษณาบนรถโดยสารปรับอากาศรูปแบบใหม่ อาทิ สื่อ Mock-up 2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) 
และจอโฆษณาแบบมัลติมีเดียภายในตัวรถ (LCD on Bus)
• Expanded advertising media business to private air-conditioned buses as another step to become a leader 
in air-conditioned bus advertising media with a network of 2,000 buses.
• Invented and offered innovative advertising media on air-conditioned buses such as Mock-up 2D and 3D 
and multimedia advertising displays inside buses (LCD on Bus).

• เข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง ประเภท Street Furniture โดยเริ่มจากสื่อโฆษณาบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
(Fonebooth)จำานวนกว่า 400 จุด ในย่านใจกลางเมือง
• Entered into Outdoor Media business with Street Furniture starting from 400 locations of advertising media 
on public phone booths (Fonebooth) in Bangkok city center area.

• ขยายเครือข่ายธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างรวดเร็ว โดยเร่งเพิ่มรูปแบบการให้บริการของสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ได้แก่
o สื่อโฆษณากลางแจ้ง บริเวณริมถนนและทางด่วน
o สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) ในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ผ่านระบบ Passenger  Information 

Display (PIDs) ในทุกขบวนรถและสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
• รว่มมอืกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย รเิริม่โครงการป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉรยิะ เพือ่ประโยชนต์อ่สาธารณชน
• นำาเสนอบริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ประเภทดิจิตอล (Digital Out of Home : DOOH) ซึ่งเริ่ม
ให้บริการในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำาคัญของกรุงเทพฯ 
• เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 215.0 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
• Aggressively broadened its advertising media business footprint by speeding up its diversification into 
various kinds of advertising media service including;
    o Outdoor Media along street sides and expressways.
    o Transit Media on MRT through Passenger Information Display (PIDs) inside all MRT trains and MRT     
      stations.
• Collaborated with Expressway Authority of Thailand (EXAT) in initiating Intelligent Traffic Condition Reporting      
Board project for public benefits.
• Offered a new format of Out-of-Home media service called Digital Out of Home (DOOH) in key strategic 
locations in Bangkok.
• Increased registered capital of 215.0 million baht to support future business expansion. 
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ช่วงที่ 

Phase 
2555 - ปัจจุบัน : ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำาตลาดสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและความต่าง 
2012 - Present : Taking another step into becoming one of the leaders in Out-of-Home media through 
innovations and attaining sustainable growth by offering innovative and unique products and services.
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• เริ่มให้บริการสื่อโฆษณาในบริเวณห้างสรรพสินค้า (In-Mall Media) แบบครบวงจร 
• ขยายการให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล (Digital Out of Home: DOOH) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีจุด
ยุทธศาสตร์สำาคัญของกรุงเทพฯ 
• Commenced on providing full advertising media service inside shopping malls (In-Mall Media) 
• Extended its Digital Out of Home (DOOH) media service to cover more key strategic locations in Bangkok.
• เพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง อาทิ Metro Poster ให้ครอบคลุมทำาเลหลักท่ีมีการจราจร       
หนาแน่น และครอบคลุมทุกพื้นที่แยกสำาคัญต่างๆ กว่า 50 จุด เป็นต้น
• ต่ออายุสัญญาให้เช่าพื้นที่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศประเภทยูโรทูไปจนถึงปี 2570
• ขยายอายุสญัญาสทิธิในการดแูลสือ่ภายในสถานแีละภายในรถไฟฟา้เอ็มอารที์ รวมท้ังเพิม่พืน้ท่ีสือ่ภายในบรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
• การเข้ามาของผูถ้อืหุ้นเชิงกลยุทธ ์บรษัิท พทีี อีลงั มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค (“Emtek Group”) ซ่ึงจะช่วยเพิม่ศกัยภาพ
ในการขยายธุรกิจระดับภูมิภาคในอนาคต 
• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจด้วยการซื้อหุ้นทั้งหมดของ 3 บริษัท ได้แก่ 

o บริษัท เวอริซายน์ จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตั้ง
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

o บริษัท แอด คูซีน จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร 
o บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณทางด่วน

• เตรียมความพร้อมก่อนนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 225.0 ล้านบาท เป็น 259.7 ล้านบาท
o แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำากัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 

2556 และเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 100.0 บาทต่อหุ้น เป็น 1.0 บาทต่อหุ้น
• Enhanced its varieties of Static Outdoor Media offering such as Metro Poster to cover key high-traffic locations and 
over 50 major intersections. 
• Renewed the contract with BMTA until 2027 that allowed the Company to continue its advertising media service inside 
and outside Euro II air-conditioned buses.
• Extended the duration of the contract that granted the right to advertising media management inside MRT stations and 
trains including increased advertising spaces inside MRT stations.
• Welcomed PT Elang Mahkota Teknologi TBK (“Emtek Group”) as a strategic shareholder to enhance its capabilities 
in regional business expansion. 
• Improved its competitiveness and business growth potentials through the following acquisitions;

o Verisign Company Limited, a lease contract holder of lands alongside the expressway before Rama IV exit to 
install advertising billboards. 

o Ads Cuisine Company Limited, a concession right contract holder of advertising billboards from Bangkok Metro-
politan Administration. 

o Master Standard Display Company Limited, a lease contract holder of advertising billboards alongside Ramindra 
expressway. 

• Prepared the Company to be listed in the Stock Exchange of Thailand. 
o Increased its registered capital from 225.0 million baht to 259.7 million baht.
o Converted into a public company under the name “PlanB Media Public Company Limited” on August 1st, 2013 

and adjusted the par value of its shares from 100.0 baht per share to 1.0 baht per share. 
• ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ใน
ประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมฐานผู้ชมหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ตอบสนองการดำาเนินชีวิตทุกรูป
แบบ อาทิ Plan B TV เครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล จำานวน 166 จอภาพ บริเวณทางแยกในกรุงเทพมหานคร 
และ Chiang Mai City Network เครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทป้ายนิ่งครอบคลุมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
• เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น
• Expanded the coverage of Out of Home Media network to span across Bangkok and major provinces in Thailand to 
extensively reach target audiences or target consumers and respond to all kinds of lifestyles such as  the introduction 
of Plan B TV with its 166 digital advertising displays at various intersections in Bangkok and Chiang Mai City Network 
that offers static billboard advertising media across Chiang Mai city center. 
• Adjusted the par value of its shares from 1.00 baht per share to 0.10 baht per share.
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22 การดำาเนินงานที่สำาคัญในรอบปี 2558
Key Milestones in 2015

กุมภาพันธ์

เมษายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม
17 กมุภาพนัธ ์2558 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า “PLANB”
Listed on the Stock Exchange of Thailand on 
17 February 2015 under the symbol “PLANB”

รว่มเป็นพันธมติรทางธรุกจิกบั บรษัิท ฮัลโล บางกอก 
แอลอีด ีจำากดั เพือ่ขยายเครอืข่ายสือ่โฆษณานอก
ที่อยู่อาศัยร่วมกัน
Partnered with Hello Bangkok LED Co., Ltd to 
join forces in extending Out-of-Home Media 
network.

ควบรวมกิจการ บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำากัด เพื่อขยาย
ธุรกิจสื่อโฆษณาภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
Acquired Triple Play Co., Ltd. to tap into advertising 
media business inside Suvarnabhumi Airport.

ควบรวมกิจการ บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จำากัด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการขยายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยใหม่ทั่วประเทศ
Acquired Maxview Media Group Co., Ltd. to enhance its 
capability in extending new Out-of-Home Media service 
to attain a national coverage. 

ก้าวแรกสำาหรับการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยการ
เข้าทำาสัญญาการลงทุนในบริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด จำากัด 
ประเทศมาเลเซีย 
Commenced on its expansion in ASEAN region beyond 
Thailand via an investment in Sanctuary Billboards Co., 
Ltd., Malaysia.

ควบรวมกจิการบรษัิท เดอะวนัพลสั จำากดั เพือ่ขยายสือ่โฆษณา
ในพื้นที่สนามบินทั้ง  6 แห่งของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
Acquired The One Plus Co., Ltd. to expand its advertising 
media capacity inside airports for all 6 airports owned 
by Airports of Thailand (AOT)

ลงทุนในบริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำากัด 
เพื่อขยายประเภทสื่อโฆษณาของบริษัทไปยังสื่อสิ่ง
พิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายระดับบน 
Invested in 2000 Publishing and Media Co., Ltd. 
to diversify its advertising media portfolio into print 
ads and electronic media to tap into high-value 
customer segment.

February July November December

April October
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24  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Corporate Information

ชื่อบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบน
ระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง สื่อ
โฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507

ทุนจดทะเบียน 353,500,000.00 บาท

จำานวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 3,535,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 350,739,981.30 บาท

จำานวนหุ้นจดทะเบียนชำาระแล้ว (หุ้นสามัญ) 3,507,399,813 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ตั้งจดทะเบียน เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (662) 530-8053-6

โทรสาร (662) 530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

เลขานุการบริษัท ชื่อ: นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
สถานท่ีติดต่อ: 1213/420  ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 #300 โทรสาร: (662) 530-8057
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชื่อ: นายวัชรพงศ์ ลีโทชวลิต
สถานที่ติดต่อ: 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: (662) 530-8081 โทรสาร: (662) 530-8057
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 009-9000 
โทรสาร : (662) 009-9991
TSD Call center: (662) 009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์: (662) 264-0777  โทรสาร: (662) 264-0789 ถึง 90
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

Company Name Plan B Media Public Company Limited

Type of Business Service and employment for producing Out of Home Advertising 
Media consisting of Mass Transit System Advertising Media, 
Static Outdoor Advertising Media, Digital Outdoor Advertising 
Media, Airport Advertising Media, In-Mall Advertising Media and 
Online Advertising Media

Company Registration No. 0107556000507

Registered Capital 353,500,000.00 Baht

Number of Registered Shares (Ordinary Shares) 3,535,000,000 shares

Paid-Up Registered Shares 350,739,981.30 Baht

Number of  Paid-Up Registered Shares (Ordinary Shares) 3,507,399,813 shares

Par Value 0.10 Baht

Head Office 1213/420 Soi Lat Phrao94 (Panchamitra), Plubpla, 
Wangthonglang, Bangkok 10310

Registered Location 298/64-65 Phitsanulok Road, Si Yaek Maha Nak Sub-district, 
Dusit District, Bangkok 10300

Telephone (662) 530-8053-6

Facsimile (662) 530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

Company Secretary Name: Mr. Kasemsan Itthithamwinit
Contact Place: 1213/420 Soi Lat Phrao 94 (Panchamitra), Plubpla, 
Wang Thong Lang District, Bangkok 10310
Telephone: (662) 530-8053-6 #300 Facsimile: (662) 530-8057
e-mail: kasemsan@planbmedia.co.th

Investor Relations Department Name: Mr. Wacharapong Leethochawalit
Contact Place: 1213/420 Soi Lat Phrao 94 (Panchamitra), Plubpla, 
Wang Thong Lang District, Bangkok 10310
Telephone: (662) 530-8081 Facsimile: (662) 530-8057
e-mail: irplanb@planbmedia.co.th

Securities Registrar The Stock Depository (Thailand) Company Limited
93 Stock Exchange of Thailand Building Ratchadaphisek Road, 
Khlong Toei District, Bangkok 10110
Telephone : (662) 009-9000 Facsimile : (662) 009-9991
TSD Call center: (662) 009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

Auditor EY Office Company Limited(Original Name was Ernst &  Young 
Office Company Limited)
33rd Floor, Lake Ratchada Building, 193/136-137, Ratchadaphisek 
Road, Khlong Toei Distirct, Bangkok 10110 
Telephone: (662) 264-0777  Facsimile: (662) 264-0789 to 90
Miss Wissuta Jariyathanakorn, Certified Public Accountant, 
Registration No. 3853
Mr. Kritsada Ledwana, Certified Public Accountant,
Registration No. 4958
Miss Manee Rattanabankij, Certified Public Accountant, 
Registration No. 5313
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26 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature Of Business

การดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลาก
หลายทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคใน
การนำาเสนอ เพื่อให้ครอบคลุมตามความต้องการของกลุ่ม
ลกูคา้ท่ีแตกตา่งกนั โดยบรษัิทให้บรกิารสือ่โฆษณาครบวงจร 
ตั้งแต่ให้คำาปรึกษาในการวางแผน การใช้สื่อ การคิดเนื้อหา
และนำาเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้าง
เครือข่ายส่ือโฆษณา (Media Network) รวมไปถึงการผลิตช้ิน
งานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาส่ือ
ตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการส่ือโฆษณา

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 
6 กลุ่มธุรกิจหลักดังนี้ 
 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1)  สื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ 
          ซ่ึง ณ ส้ินปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิในการให้บริการส่ือโฆษณาจำานวนประมาณ 
2,035 คัน ในกว่า 111 เส้นทาง แบ่งเป็นรถขสมก. จำานวน 1,130 คัน  และรถร่วมเอกชน
จำานวน ประมาณ 905 คัน โดยติดตั้งด้วยการห่อหุ้มอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของรถโดยสาร
ประจำาทางปรับอากาศ (Removable Sticker Wrap) ในลักษณะ Full Wrap, Half  Wrap 
และแบบ Mock-up    2 มิติ (2D) และ 3 มิติ (3D) และแบบติดตั้งภายในรถโดยสารประจำา
ทางปรับอากาศ เช่น บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร บริเวณทางขึ้น-ทางลง และ บริเวณขอบ
เพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสาร และจอ LCD ที่รับสายตาผู้โดยสาร  เป็นต้น

Transit media can be further categorized into 2 types.
 1) Advertising media outside and inside air-conditioned buses 
            At the end of 2015, the Company was granted the rights to provide 
advertising media services to 2,035 buses in 111 routes of which 1,130 buses are 
operated by Bangkok Mass Transit Authority and 905 are private joint buses. The 
media are wrapped around the exteriors of air-conditioned buses using removable 
sticker wraps in forms of full wrap, half wrap and 2D or 3D mock-up. In addition, the 
media can be installed inside the buses such as behind passenger seats, around 
door areas, on the spaces near the ceiling over the passenger seats as well as LCD 
screens on passengers’ lines of sight inside the bus.

ส่ือโฆษณา
บนระบบขนส่งมวลชน 

Transit Media

01Our Business

 The Company operates an advertising media 
production and service business that offers a variety 
of Out of Home Media in terms of formats, sizes,  
installation locations and presentation techniques to 
cater to different needs of different customer segments. 
The Company provides full advertising media services 
covering consultation on media planning and marketing, 
content development, media network development, 
media production and installation as well as media 
maintenance throughout their lifecycle.
 
 The Company’s media business can be     
divided into 6 business groups based on types of 
media as outlined below.
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 2) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
 เป็นเครอืข่ายขนสง่มวลชนท่ีกำาลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ท้ังในดา้นจำานวนผูโ้ดยสาร และการเตบิโตของเสน้ทางการ
ใหบ้ริการ โดยในอนาคตจะมสี่วนต่อขยายสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำาเงิน) ในลักษณะวงแหวนเขา้พืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ใน 
และสายสม่ีวงซ่ึงเชือ่มระหวา่งบางใหญ่และบางซ่ือ ท้ังนีร้ะบบรถไฟฟา้เอม็อารที์เป็นระบบขนสง่มวลชนท่ีมีโครงขา่ยเช่ือม
โยงระหวา่งกรงุเทพฯ ชัน้ใน กรงุเทพฯ ช้ันนอก และปรมิณฑลท่ีสมบูรณแ์ละมศีกัยภาพในการเป็นระบบขนสง่มวลชนหลกั
ในอนาคต โดยสือ่ของบรษัิทประกอบไปดว้ย จอดจิติอลในรถไฟฟา้ จอดจิติอลบรเิวณชานชาลา (Passenger Information 
Display) (PIDs) ป้ายโฆษณาบรเิวณบานกระจกกัน้ระหวา่งชานชาลาและขบวนรถไฟฟา้ (Platform Screen Door) (PSD) 
สื่อโฆษณา ดิจิตอล เอ็มอาร์ที (Digital @ MRT) ป้ายโฆษณาบริเวณราวจับภายในขบวนรถ(Handgrip) และโฆษณาบน
เก้าอี้ผู้โดยสารบริเวณชานชาลา(Bench Ad@MRT)

 2) Advertising Media in MRT system
 MRT is a fast-growing mass transit network in terms of both number of passengers and service routes. 
In the near future, an extension of Chaloem Ratchamongkhon Line (Blue Line) as a ring to connect to inner 
Bangkok and another extension that connects Bang Yai and Bang Sue (Purple Line) will be completed. Besides, 
MRT is a mass transit system whose network perfectly connects inner Bangkok to outer Bangkok and its vicin-
ities and has potentials to become a major mass transit system in the future. The Company’s media consist of 
digital displays inside the trains, digital displays on the platforms (Passenger Information Display: PIDs), signs 
on the glass walls between platforms and tracks (Platform Screen Door: PSD), Digital @MRT media, signs on 
handgrips inside the trains (Handgrip) and advertising media on passenger benches on the platforms (Bench 
Ad @MRT)

 บริษัทให้บริการสื่อป้ายโฆษณาท่ีมีความหลากหลาย และ สื่อโฆษณาประเภท 
Street Furniture ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก บนทางด่วน และ
ภายนอกอาคาร โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นท่ีท้ังในย่านธุรกิจ แหล่งชุมชนในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล
 Various kinds of Static Media service are offered by the Company including 
small and large Street Furniture along major roads, on expressways and outside 
buildings. Installation sites cover business areas and communities in Bangkok   
Metropolitan Area.

ส่ือโฆษณาภาพน่ิง 
Static Media

02

 นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาป้ายนิ่งในต่างจังหวัด โดยได้เริ่มให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 
และด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำากัด บริษัทได้ร่วมให้บริการสื่อป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ 
จำานวน 128 ป้ายซึ่งกระจายอยู่ในบริเวณชุมชน และทางหลวงสายสำาคัญทั่วประเทศ
 Furthermore, the Company also expanded its Static Media network outside Bangkok starting from 
Chiang Mai. Under a collaboration with Hello Bangkok Co., Ltd., the Company currently provides Static Media 
service through 128 large-sized billboards across community areas and major highways nation-wide.
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 นอกจากนี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน
ตา่งจงัหวดั บรษัิทไดเ้ริม่ขยายเครอืข่ายสือ่โฆษณา
ดจิติอลไปยังเครอืหัวเมอืงใหญ่ตา่งๆ ผา่นจอดจิติอล
ขนาดใหญ่ในบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ทั้ง 6 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ 
สุราษฎร์ธานี สมุย หาดใหญ่ ขอนแก่น
 In addition, the Company started extending 
its advertising media network to major provinces 
throughout Thailand to tap into upcountry target 
audiences. Currently, large-sized digital displays 
are installed in front of 6 shopping malls under 
Central Group in Pattaya, Chiang Mai, Surat 
Thani, Samui, Hat Yai and Khon Kaen.

 บริษัทเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลผ่านจอ LED ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
ด้วยเครือข่ายป้ายดิจิตอลกว่า 220 ป้ายของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีติดตั้งครอบคลุม
บริเวณศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) และตามห้างสรรพสินค้าช้ันนำาท่ีมีการจราจรหนา
แนน่ท่ัวกรงุเทพฯ เพือ่เจาะกลุม่เป้าหมาย ท่ีสญัจรไปมาในบรเิวณดงักลา่วท้ังกลุม่คนทำางานในวนั
จนัทร-์ศกุร ์และกลุม่ผูม้กีำาลงัซ้ือท่ีออกมาจบัจา่ยใช้สอยตามศนูย์การคา้ช้ันนำาในวนัเสาร-์อาทิตย์
 The Company is currently the largest Digital Media provider in the country with a 
network of 220 digital displays owned by the Company and its business partners. These 
displays are located in Bangkok’s CBD areas as well as leading department stores with 
high traffic throughout Bangkok to cater to target groups of commuters and passerby in 
those neighborhoods. These target groups include both working people during weekdays 
and people with purchasing power who shop in those big malls during the weekends.

 ส่ือโฆษณาดิจิตอล 
Digital Media

03
ส่ือโฆษณาภายใน
ห้างสรรพสินค้า 
 In-Mall Media

04
 บริษัทให้บริการสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตก
ตา่งกนั ไดแ้ก ่ศนูย์การคา้เมกาบางนา ศนูย์การคา้สยามเซ็นเตอร ์สยามพารากอน เอ็มโพเรีย่ม 
เอม็ควอเทียร ์ศนูยก์ารคา้ในเครอืเซ็นทรลั ห้างสรรพสนิคา้บ๊ิกซี และศนูยก์ารคา้ดจิติอลเกตเวย์ 
ท้ังภายนอกและภายในอาคาร โดยให้บรกิารสือ่ครบวงจรรวมถงึ สือ่โฆษณาภาพนิง่ (Static) และ
สื่อโฆษณาระบบดิจิตอล (Digital) รวมทั้งระบบ Interactive และ ระบบ In-Mall Management 
ที่มีความหลากหลายในด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคโนโลยีในการนำาเสนอ
 The Company provides a variety of In-Mall media to target different audience 
groups. We are currently operating in Mega Bangna Shopping Center, Siam Center, Siam 
Paragon, Emporium, EmQuartier, shopping malls under Central Group, Big C Supercenter and 
Digital Gateway both outside and inside the buildings. Full services are offered including 
Static Media, Digital Media as well as Interactive System and  In-Mall Management System 
which are diverse in formats, sizes, settings and presentation technologies.
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ส่ือโฆษณา
ในสนามบิน 

Airport Media

ส่ือโฆษณาออนไลน์ 
Online Media

05

06

โครงสร้างรายได้

 บริษัทมีโครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจสำาหรับปี 2556 – 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย 2556 2557 2558
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน 
และสื่อโฆษณาภายในสนามบิน 
2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
3. สื่อโฆษณาภาพดิจิตอลและ
สื่อโฆษณาออนไลน์
4 สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิค้า
5. รายได้อื่นๆ /1

รวม

555.6

417.1
358.2

48.5
3.7

1,383.1

40.2

30.2
25.9 

3.5
0.3

100.0

434.4

437.9
552.1

40.7
3.8

1,468.9

29.5

29.8
37.6

2.8
0.3

100.0

504.9

589.2
1,006.9

52.7
16.3

2,170.0

23.3

27.1
46.4

2.4
0.8

100.0

หมายเหตุ: /1 รายได้อื่นประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด และ กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

Revenue Structure

 The Company’s revenue structure by business groups from 2013-2015 is shown in the table below.

Sales Revenue 2013 2014 2015
Million Baht % Million Baht % Million Baht %

1.Transit Media and 
Airport Media
2. Static Media
3. Digital Media and Online Media
4  In-Mall Media
5. Other Revenue /1

Total

555.6

417.1
358.2
48.5
3.7

1,383.1

40.2

30.2
25.9 
3.5
0.3

100.0

434.4

437.9
552.1
40.7
3.8

1,468.9

29.5

29.8
37.6
2.8
0.3

100.0

504.9

589.2
1,006.9

52.7
16.3

2,170.0

23.3

27.1
46.4
2.4
0.8

100.0

Note: /1 Other revenue consists of interest earned, miscellaneous income and foreign exchange gains. 

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาในสนามบินซ่ึงเป็นท่ีต้องการของนักการ
ตลาด จากความสามารถในการเข้าถึงนักเดินทางจำานวนกว่า 90 ล้านคนต่อปี ทั้งนักธุรกิจและ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาต ิจงึเริม่ธรุกจิสือ่ประเภทนี้ในปี 2558 และโดยไดข้ยายพืน้ท่ี
สือ่ในสนามบินอยา่งตอ่เนือ่งโดยให้บรกิารสือ่ในสนามบินของบมจ. ท่าอากาศยานไทย ท้ัง 6 แห่ง 
ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่
 The Company realises the potential of Airport Media that are now getting more 
attention from marketers thanks to its ability to reach over 90 million air travellers each 
year including businessmen and tourists both Thai and foreign. Consequently, Company 
first launched its Airport Media service in 2015 and continuously expands media spaces 
in various airports. Our current footprint includes all 6 Thai airports under Airports of 
Thailand PLC (AOT) which are Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Chiang Rai, 
Phuket and Hat Yai.

 ถงึแม้บรษัิทจะเป็นผูใ้ห้บรกิารสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั แตด่ว้ยพฤตกิรรม
การใช้โทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการ
ใชช้วีติประจำาวนัมากขึน้ ดงันัน้ เพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
บริษัทได้นำาเสนอช่องทางการโฆษณารูปแบบใหม่ โดยได้เร่ิมให้บริการส่ือโฆษณาออนไลน์ ON WiFi 
ท่ีให้คนกรุงเทพฯ กว่า 10 ล้านคนใช้อินเตอร์เน็ตฟรีบนรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศกว่า 
550 คันทั่วกรุงเทพฯ และจะขยายการให้บริการเพิ่มเติมเป็น 1,500 คันในอนาคต ทั้งนี้บริการ 
ON WiFi ไดร้บัการตอบรบัท่ีดจีากผูโ้ดยสารโดยมยีอดผูส้มัครใช้บรกิารกวา่ 330,000 คน ณ สิน้
เดือนมกราคม 2559 นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้า พัฒนาสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ
โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยและเจาะตลาดสื่อออนไลน์ท่ีกำาลังได้รับความนิยมจากนักการตลาด
อีกช่องทางหนึ่ง

 Even though the Company mainly provides Out of Home 
Media, current changing consumer behavior trend that mobile 
phone and internet play more roles in everyday lives cannot be 
looked over. To meet consumer needs and keep abreast of their 
behavior, the Company commenced on offering an alternative
channel for advertising by introducing online media “ON WiFi”, 
a free internet service on over 550 air-conditioned buses 
throughout Bangkok to serve more than 10 million people living 
in Bangkok. The plan is to extend the coverage to 1,500 buses 
in the near future. ON WiFi is well-received by passengers and 
already registered over 330,000 users at the end of January 
2016. Additionally, the Company incessantly moves forward 
with its plan to develop other online media to complement its 
existing Out of Home Media as well as penetrate online media 
market which is gaining traction from marketers as another key 
advertising channel.
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1. การจัดหาสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา
 ในการจัดพื้นที่ติดตั้งสื่อ บริษัทมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

1)  บริษัททำาการศึกษา สำารวจ และ วิจัยพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นจุดสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของ
เอเจนซ่ี หรือเจ้าของสินค้าและบริการ โดยมีทีมงานคิดค้นและพัฒนาสื่อของบริษัทพร้อมกับบริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทวิจัยช้ันนำาท้ังในและต่างประเทศ หรือสถาบันวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศไทยเพื่อทำาการ
ศึกษา สำารวจ วัดผล รวมถึงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out 
of Home Media) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่ หรือ เจ้าของสินค้าและบริการ 
และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ท่ีเปล่ียนแปลง และครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น  ส่ือท่ีเข้าถึงผู้
บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  รถไฟฟา้
บีทีเอส การเดนิทางบนทางเท้า การเดนิทางโดยใช้รถยนตส์ว่นตวั รวมถงึป้ายโฆษณาขนาดใหญท้ั่งในรปู
แบบภาพนิ่ง (Static) และดิจิตอล (Digital) ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการเดินทาง หรือสื่อที่จะ
เห็นได้ระหว่างการพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น

2) บริษัทนำาข้อมูลจากการสำารวจ และ วิจัยท่ีได้มาวิเคราะห์และประชุมคณะผู้บริหารเพื่อกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินการของสื่อโฆษณาท่ีจะติดตั้งในพื้นท่ีนั้นๆ และแผนการตลาด โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยคำานึงถึงสาธารณประโยชน์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนตามนโยบายของบริษัท

3) บรษัิททำาการสำารวจความคดิเห็นเบ้ืองตน้รว่มกบัเอเจนซ่ี หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิาร โดยนำาเสนอพืน้ท่ี
สื่อโฆษณา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่ ณ จุดติดตั้งนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบ
สนองความตอ้งการ และสง่เสรมิภาพลกัษณแ์กเ่จา้ของสนิคา้และบรกิารรวมถงึรายละเอียดตา่งๆ ได ้โดย
บริษัทจะนำาข้อคิดเห็นจากเอเจนซ่ี หรือเจ้าของสินค้าและบริการมาพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบ
สนองความต้องการในการใช้สื่อสูงสุด

Product and Service Sourcing

 1. Location Finding for Advertising Media

 In searching for locations or areas to install its media, the Company takes the following actions.
1) The Company conducts studies, surveys and researches on potential locations/areas that attract 

attentions of target consumers of agencies or product and service owners. The Company assigns 
its own team who creates and develops media as well as hires leading Thai and foreign research 
companies or institutions to study, survey and assess consumer behavior and attitude towards 
Out of Home Media. This is to serve agencies or product and service owners for their media 
needs and better respond to changing lifestyles of target consumers. The media include ones 
consumers can see while they are commuting either by air-conditioned buses, MRT, BTS, personal 
cars or walking as well as large-sized static and digital media that attract eyeballs of commuters 
and passerby or media that can be seen during their leisure time shopping in department stores. 

2) The Company analyses data from surveys and researches and holds executive meetings to 
devise an action plan for media installations in those areas as well as a marketing plan. Both 
effectiveness in reaching target consumers and public interests are concerned in conducting a 
feasibility study of the investment according to the Company’s policies. 

3) The Company together with agencies conduct preliminary surveys of product and service owners’ 
opinions on advertising media, innovations and creative ideas at certain locations to ensure that 
the services will meet their demands and enhance their images. The Company uses feedbacks 
from agencies and product and services owners to improve its media offering to be more effective 
in order to better serve the needs of customers. 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ลูกค้าของบริษัทสามารถจำาแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

 1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี่
 เจ้าของสินค้าและบริการท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ท่ีมีสินค้าและ
ผลติภณัฑท่ี์หลากหลาย มงีบประมาณดา้นการตลาดจำานวนมาก จะใชเ้อเจนซ่ีในการวางแผนกลยทุธก์ารใช้สือ่ในรปูแบบ
ตา่งๆ ดงันัน้เอเจนซ่ีจงึมีสว่นสำาคญัในการกำาหนดแผนการใชง้บโฆษณา และมีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้สือ่โฆษณา
ของบรษัิทเจา้ของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ เอเจนซ่ีจงึทำาหนา้ท่ีเป็นตวัแทนให้เจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในการตดิตอ่ให้บรษัิท
เป็นผูผ้ลติและตดิตัง้สือ่โฆษณาให้กบัสนิคา้หรอืบรกิารของลกูคา้ของตนเอง โดยเอเจนซ่ีเหลา่นีจ้ะมองหาบรษัิทขนาดใหญ่
ที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมฐานผู้ชมจำานวนมาก และมีนวัตกรรมการนำาเสนอสินค้าและบริการที่โดดเด่นและ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่เป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 70.6 ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทในระหว่างปี 2558
 
 2)  กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
 ลกูคา้ท่ีเป็นเจา้ของสนิคา้และบรกิารคอื วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) บรษัิทเอกชน รวมถงึองคก์ร
ของรฐัและรฐัวสิาหกจิท่ัวไป ซ่ึงเป็นเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรง และตอ้งการตดิตอ่กบับรษัิทโดยไม่ผา่นเอเจนซ่ี เพือ่
ให้บรษัิทเป็นผูผ้ลติและตดิตัง้สือ่โฆษณา โดยกลุม่ลกูคา้ดงักลา่วจะมองหาบรษัิทท่ีสามารถให้บรกิารสือ่โฆษณาท่ีหลากหลาย
และครบวงจร ต้ังแต่ให้คำาปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิดเน้ือหาและนำาเสนอส่ือโฆษณา (Content Development) 
การสรา้งเครอืข่ายสือ่โฆษณา (Media Network) รวมไปถงึการจดัหาผูผ้ลติช้ินงานโฆษณา (Media Production) โดยบรษัิท
มรีายไดจ้ากลกูคา้ท่ีเป็นเจา้ของสนิคา้และบรกิารเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 29.4 ของรายไดจ้ากการให้บรกิารของบรษัิท
ในระหว่างปี 2558

Target Customers

 The Company’s customers can be classified into 2 types based on relationships as shown below.
 1)  Advertising Agency 
 Product and service owners who are big corporations or multinational companies with broad ranges 
of products and services and huge marketing budgets tend to use advertising agencies to assist them in their 
strategic planning in deploying various kinds of media. Thus, agencies take part in advertising budget planning 
and influence how those product and service owners select and use their media. Agencies act like
representatives of product and service owners in contacting the Company to produce and install advertising 
media for them. These agencies mostly look for big media companies who own a variety of advertising media 
that cover broader customer base as well as outstanding innovative products and services that effectively appeal 
to target customer groups. In 2015, agencies contributed 70.6% of total revenue of the Company.  
 2)  Product and Service Owner
 Customers who are product and service owners are small and medium-sized enterprises (SMEs), private 
companies, government agencies or state enterprises. These customers directly deal with the Company without 
going through agencies and hire the Company to produce and install advertising media for them. What these 
customers look for are companies that offer full advertising media services from consultation on media planning 
and marketing, content development, media network development and media production and installation. In 
2015, 29.4% of total revenue of the Company were from these product and service owners. 
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4) หลงัจากท่ีบรษัิทไดท้ำาการสำารวจครบทุกสว่นท่ีเกีย่วข้อง ทางบรษัิทจะดำาเนนิการประชุมคณะผูบ้รหิารเพือ่
หาข้อสรปุในการกำาหนดแผนการดำาเนนิการตดิตัง้สือ่โฆษณาพรอ้มท้ังไดร้บัอนมุตัเิรือ่งแผนการตลาดและ
ความเป็นไปได้ของโครงการ

5) บรษัิทดำาเนนิการตดิตอ่ประสานงานเช่าพืน้ท่ี และ/หรอื เสนอขอเข้าพฒันาโครงการหรอืตดิตัง้สือ่โฆษณากบั
เจา้ของพืน้ท่ีไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานภาครฐั หรอืเอกชน โดยบรษัิทจะนำาเสนอคา่เช่าพ้ืนท่ีหรอืผลตอบแทน
ในรปูแบบอืน่ เชน่ การแบ่งรายได ้เป็นตน้ ให้แกเ่จา้ของพ้ืนท่ี หรอืเจา้ของสมัปทานแลว้แตก่รณ ีท้ังนี ้ใน
การจะเข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่สัญญารับสิทธิในการใช้พื้นที่โดยตรง ยกเว้น
กรณีท่ีบริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาเหล่านั้นภายหลังจากท่ีมีผู้ได้รับสิทธิไปแล้ว บริษัท
จะมีกระบวนการภายในท่ีจะพิจารณา ตรวจสอบและประเมินถึงความเป็นไปได้ตลอดจนผลตอบแทนใน
การลงทุนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนสิทธิ ลงทุน หรือซื้อกิจการก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท

6) บริษัททำาการออกแบบ และกำาหนดวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างติดตั้งสื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและ
วศิวกรช้ันนำาของบรษัิท ท่ีมคีวามเช่ียวชาญและมผีลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลเพือ่ให้ไดม้าตรฐานท่ี
สงูกวา่ท่ีกำาหนดโดยหนว่ยงานหรอืผูใ้ห้เช่า และบรษัิทจะทำาการคดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้งท่ีมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับในระดับประเทศและดำาเนินการย่ืนขออนุญาตดำาเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาต่อหน่วยงานราชการ
ในเขตพื้นที่นั้นๆ

7) หลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ แล้ว ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวิศวกร 
ของบรษัิทเป็นผูต้รวจสอบและควบคมุทุกขัน้ตอนไม่ให้ผดิพลาดรวมท้ังควบคมุงบประมาณ และระยะเวลา
ในการกอ่สรา้งให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวเ้พือ่ให้งานสือ่โฆษณาออกมาตามมาตรฐานท่ีบรษัิทกำาหนด

4) After finishing all related surveys, the Company arranges executive meetings to find conclusions 
and approve media installation plans, marketing plans as well as project feasibility studies. 

5) The Company then deals with area leasing and/or proposes media installation projects to 
area owners either government agencies or private companies. Lease fees or other kinds of        
compensations such as revenue sharing will be proposed to area owners or concession owners 
depending on the case. In entering lease contracts, the Company prefers to directly receive the 
rights of the areas except for the case that the Company sees potentials of those media after the 
rights were granted to others. The Company has put in place internal processes to deliberate, 
audit and evaluate feasibility of the projects as well as returns on investments in order to ensure 
that those transfers of rights, investments or acquisitions are beneficial to its business. 

6) Afterwards, a design team and leading engineers of the Company designs and determines    
materials used for installations. These people are qualified experts with internationally-accepted 
works given that standards required by authorities or leasers must be met or exceeded. The 
Company later selects contractors with national reputation and contacts government agencies 
in those areas for permissions to install the media. 

7) After permissions are granted, a team of engineers will closely supervise and monitor all             
processes during the constructions/installations to make sure there will be no mistake. Additionally, 
these engineers are also responsible for managing budgets as well as construction/installation 
durations to be in accordance with work plans in order that these advertising media productions 
meet the standards set by the Company.

 2. การผลิตงานโฆษณา
 การผลิตงานโฆษณาของสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้
 1) สื่อภาพนิ่ง
 เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการจะส่งแบบงานโฆษณา (Artwork) มาให้บริษัทฯ  หรือหากเอเจนซี่ หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา ทางหน่วยงาน Graphic Design ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะให้
บริการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อนำาเสนอต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพ่ือสรุปในรายละเอียดท้ังหมดร่วมกับเจ้าของสินค้า หลังจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำาเสนอต่อเอเจนซ่ี หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ วัสดุท่ีใช้ในการผลิตสื่อโฆษณาท่ีบริษัทกำาหนดจะมีคุณภาพท่ีสูงกว่า
มาตรฐานท่ีใช้ท่ัวไป เพือ่ให้คณุภาพงานมีความสวยงาม คมชัด เหมาะแกร่ะบบให้แสงสวา่ง และมีความแตกตา่งทางดา้น
คณุภาพมาตรฐานอยา่งเห็นไดชั้ด แต่ในขณะเดยีวกนักค็ุม้คา่กบัการลงทุน ซ่ึงผลลพัธท่ี์ผา่นมาสรา้งความพงึพอใจให้กบั
เอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก  จากนั้นบริษัท จะทำาการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์ (Printing Suppliers) ที่
ผ่านการคัดเลือก (Approved Vendor List) ที่มีผลงาน ราคา และการส่งมอบงานตามคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทกำาหนด 
ดำาเนินการผลิตให้ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานท่ีบริษัทกำาหนดใช้เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการสูงสุด
 2) สื่อมัลติมีเดีย
 เอเจนซี ่หรอืเจา้ของสินคา้และบรกิารจะเปน็ผูส้่งขอ้มลูของงานโฆษณาในรปูแบบดจิิตอลมาใหบ้รษิทั ทัง้นีห้ลงั
จากได้รับงานโฆษณาแล้ว ทางหน่วยงาน Digital Media ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฎิบัติการของบริษัทฯ จะดำาเนินการตัดต่อ และ
ใส่เทคนิคต่างๆ เพื่อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สมบูรณ์เหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิตอลต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ 
หากเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ ไม่มีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล หน่วยงาน Digital Media ของบริษัท
สามารถให้บรกิารออกแบบงานโฆษณารว่มกบัเอเจนซ่ี หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิารตัง้แตน่ำาเสนอเนือ้เรือ่ง (Story Board) 
แผนการผลติ และรายละเอียดงานภาพยนตร์โฆษณา ให้เอเจนซ่ี หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิารเพือ่พจิารณาและแลกเปลีย่น
ข้อคดิเห็นเพือ่สรปุในรายละเอียดท้ังหมด จากนัน้บรษัิทจะทำาการผลติงานออกมาในรปูแบบของกราฟฟกิภาพเคลือ่นไหว
ให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้มใช้งาน เมือ่ไดภ้าพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้มใช้งานกบัจอดจิติอล บรษัิทจะ
ดำาเนินการนำาภาพยนตร์โฆษณาเข้าสู่ระบบและนำาไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า

 2. Advertising Production

 Advertising productions of each type of media are outlined below. 
 1) Static Media
 Generally, agencies or product and service owners provide artworks for the Company. However, the 
Company also has a graphic design team working under Operations Department who creates artworks and 
presents them to the agencies and product and service owners for their considerations. The Company together 
with agencies or product and service owners will exchange ideas and opinions and conclude the artworks. 
All details of the artworks will be proposed to agencies or product and service owners for approval. Materials 
used to produce advertising media are required to surpass general standards so that the media are exquisite, 
clear, suitable for lighting systems used as well as noticeably superior in quality while the investments must be    
justified. This results in satisfaction of agencies and product and service owners. Later, the Company will select 
printing suppliers from its approved vendor list who meet the requirements of work quality, prices and delivery.  
The Company closely monitors productions and conducts quality control to assure that standards are met and 
agencies or product and service owners are satisfied. 
 2) Multimedia
 Agencies or product and service owners submit artworks in digital format to the Company. Afterwards, 
digital media team who works under Operations Department will edit and insert techniques to make complete 
advertising footages suitable for digital display formats of the Company. Moreover, in case that agencies 
or product and service owners do not have digital artworks, the Company also provides a service that helps                 
agencies or product and service owners with the contents. The Company can propose a story board, production 
plan and other details of the advertising media to agencies or product and service owners for their comments 
and approvals. Then, the Company will produce moving images and turn them into commercials ready to be       
distributed on its digital platforms. The Company will upload the commercials to the system and broadcast them 
on its media as customers please.
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 3. การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิตอล
 บริษัทสั่งซื้อจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอแอลอีดีจากตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต ที่ผ่านการคัดเลือก 
(Approved Vendor List) ท้ังนี้ บริษัทพิจารณาถึงปัจจัยในการกำาหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี จอแอลเอฟดี และจอ
แอลอีดีที่ใช้สำาหรับติดตั้งสื่อโฆษณา  ดังนี้
 1) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่มีรูปทรงสวยงาม และคงทนเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับการ
ใช้งานในพื้นที่นั้น และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนด
 2) คณุภาพของจอทีวดีจิติอลเป็นสิง่ท่ีบรษัิทให้ความสำาคญัมากเนือ่งจากคณุภาพของหลอดไฟ และจอทีวดีจิติอล
มหีลายระดบัซ่ึงแตกตา่งในการแสดงภาพ ความสวา่ง และความคมชดั รวมถงึอายกุารใช้งาน โดยท่ีผา่นมาบรษัิทจะเลอืก
ใช้หลอดไฟ และจอทีวดีจิติอลจากบรษัิทผูผ้ลติช้ันนำาซ่ึงมีราคาคอ่นข้างสงู แต่ในขณะเดยีวกนัก็ให้ประสทิธภิาพในการนำา
เสนอที่สูง และเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ
 3) ความม่ันคงของตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต เป็นอีกปัจจัยท่ีบริษัทให้ความสำาคัญเนื่องจากปัจจุบันมีตัวแทน
จำาหน่ายและผู้ผลิตหลายร้อยบริษัท ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตที่มีความมั่นคงทั้งในด้าน ฐานะการ
เงิน ประวัติการดำาเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจำาหน่ายและ
ผูผ้ลติจะสามารถให้บรกิารท่ีมคีณุภาพตอ่บรษัิทถงึแมว้า่ตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติเหลา่นีจ้ะมีคา่บรกิารท่ีสงูกวา่ตวัแทน
จำาหน่ายและผู้ผลิตอื่นๆ
 4) การบริการหลังการขายของตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัท ให้ความสำาคัญเพื่อให้บริษัท
มัน่ใจในคณุภาพของจอภาพและอปุกรณต์า่งๆ ให้อยู่ในมาตรฐานคณุภาพท่ีดอียูเ่สมอ เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจให้กบั
ลูกค้าและเอเจนซี่ว่าคุณภาพอุปกรณ์ที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
         ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตเป็นผู้รับเหมาออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและจัดหาซอฟต์แวร์
ควบคมุจอแอลซีด ีจอแอลเอฟด ีและจอแอลอดี ีตามเงือ่นไขตามความตอ้งการท่ีบรษัิทกำาหนด โดยบรษัิทจะทำาการตรวจ
สอบอย่างละเอียดในการรับมอบงานในแต่ละขั้นตอน 

 4. การจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย
 สำาหรบัระบบควบคมุบรหิารสือ่โฆษณามลัตมิเีดยีในระบบรถไฟฟา้เอ็มอารที์ และป้ายโฆษณาดจิติอลนัน้ บรษัิทได้
วา่จา้งผูผ้ลติท่ีมคีวามสามารถเฉพาะทาง เป็นผูอ้อกแบบ จดัหาอปุกรณต์ดิตัง้และพฒันาซอฟตแ์วรค์วบคมุระบบรปูแบบ
เฉพาะสำาหรบัการควบคมุการแพรภ่าพสือ่ตา่งๆ ท่ีเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษัิทซ่ึงระบบดงักลา่วสามารถควบคมุจาก
ส่วนกลาง (Central Control) ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ ปรับระดับความสว่าง เสียง เปิด-ปิดสัญญาณได้แบบตั้ง
โปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) โดยการส่งคำาสั่งควบคุมจากสำานักงานของบริษัท ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
 5. การตรวจสอบดูแลป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า
 ในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ให้บริการ
ตามท่ีตกลงกันแล้ว บริษัทยังมีการทำารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลูกค้า
ทุกครัง้ เพือ่เป็นการยืนยันวา่บรษัิทไดข้ึ้นสือ่โฆษณาครบถว้นตรงตามเวลาตามรปูแบบท่ีไดต้กลงกนัไว้ โดยบรษัิทจะจดัสง่
รายงานสรุปดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ นับจากที่บริษัทขึ้นสื่อโฆษณาเรียบร้อย  ทั้งนี้ 
ลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญเ่ปน็กลุ่มบริษทัเอเจนซีซ่ึง่มคีวามสัมพนัธ์กับบรษิทัมาอย่างยาวนาน โดยกลุม่บริษทัเอเจนซี่ จะ
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ ซ่ึงมีบทบาทท่ีสำาคัญในการช่วยดูแลให้ลูกค้าของตนท่ี
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการทราบว่า บริษัทได้ให้บริการตามท่ีตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว นอกจากนี้ สำาหรับลูกค้า
ที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ (Direct Clients) บริษัทก็จะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความเห็น
ของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในสื่อโฆษณาของบริษัททำาให้ลูกค้ากลับมาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
              

 3. Digital Display Sourcing

 The Company orders LCD, LEF and LED displays from sales agents or manufacturers on its approved 
vendor list. Factors to be considered regarding the qualifications of LCD, LEF and LED displays used for its 
media installations are outlined below
 1) Materials and equipments used in production must be perfect in shape, durable, acceptable, suitable 
for the areas as well as pass required standards. 
 2) Quality of digital TV displays is most concerned by the Company. Light bulbs and TV digital displays 
vary in quality in terms of display ability, brightness, clarity and lifetime. The Company only uses light bulbs and 
TV digital displays from leading manufacturers despite its high prices given its highly effective presentation that 
agencies or product and service owners desire. 
 3) Another factor that the Company pays attention to is the stability of sales agents or manufacturers 
as there are hundreds of sales agents and manufacturers. The Company will select qualified sales agents or 
manufacturers with financial stability, history, past works, and quality of after-sales service to ensure quality 
products and services regardless of prices or service fees that can be higher than other sales agents or 
manufacturers. 
 4) Besides, the Company also considers after-sales services of those sales agents and manufacturers 
to guarantee that the quality of displays and other equipments meet the standards at all times. This also helps 
assure agencies or product and service owners that the Company only uses best quality equipments. 
 The Company hires sales agents and manufacturers as contractors to provide installation equipments 
as well as software for running those LCD, LEF and LED displays according to requirements and conditions. 
The Company thoroughly monitors and reviews every stage of its sourcing process. 

 4. Sourcing of Control Software and Equipments of Multimedia

 For multimedia management systems in MRT including digital billboards, the Company appoints selected 
manufacturers who are experts in the area to design and provide installation equipments as well as develop 
control software specifically tailored for managing all media that are intellectual properties of the Company. The 
system allows central control in adjusting image signals, brightness, sounds, timer for signal switching including 
real-time monitoring by sending commands from the Company’s office through internet network. 

  5. Inspection and Maintenance of Billboards and Delivery of Services

 The Company not only sends photos of the advertising media as a proof of its services but also submits 
reports with photos detailing its services to confirm timely and complete delivery of services as agreed. The 
reports will be sent to customers within 1-2 weeks after the installation is finished. The majority of customers is 
agencies who have long-term relationships with the Company and these agencies act as middlemen between 
the Company and product and service owners who inform product and service owners that the Company has 
already fulfilled its service agreements.  Moreover, the Company maintains regular communications with product 
and service owners who are direct clients to ensure their satisfaction and continuous supports. 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างทางธุรกิจ ดังนี้

รายชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. บรษัิท เวอรซิายน ์จำากดั (“เวอรซิายน”์) บรษัิทย่อยของบรษัิท ท่ีถอืหุ้นรอ้ยละ 100.0 ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้ ปัจจบัุน
มทุีนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน 126.0 ลา้นบาท เพือ่ดำาเนนิธรุกจิโฆษณา โดยเวอรซิายนเ์ป็นผูถ้อืสญัญา
เช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. บริษัท แอด คูซีน จำากัด (“แอดคูซีน”) บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
แอดคูซีน เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร

3. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัด (“เอ็มเอสดี”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่
เรียกชำาระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 12.0 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา 
โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วน

4. บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำากัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัดซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 31 ล้านบาท ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำาเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5. บริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (“แม็กซ์วิว”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัดซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้
ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และป้ายนิ่ง ในเมืองต่างๆทั่วประเทศ 
อาทิ  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย เพื่อให้
บริการข้อมูลข่าวสารและโฆษณาแพร่ภาพสินค้า

6. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำากัด (“เมอร์ซี่พลัส”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัดซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 100.0 ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 3.0 ล้านบาท ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นท่ีโฆษณาสื่อ
ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

7. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำากัด บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัดซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 35.0 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 10.0  ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในสิ่งพิมพ์
และรูปแบบแอพพลิเคชั่นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. บริษัท เดอะวันพลัส จำากัด บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 17.0  ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD 
Monitor ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ

Corporate Structure

 The group of companies’ business structure as of 31 December 2015 is as follows. 

Lists of the Group of Companies:  

1. Verisign Company Limited (“Verisign”) is the Company’s 100.0% subsidiary. The paid-up and registered 
capital is currently at 126.0 million Baht for advertising business operation. Verisign is the holder of the 
lands lease contract at expressway skirt area, for installation of publicizing billboard, which is located before 
the Rama IV exit.

2. Ads Cuisine Company Limited (“Ads Cuisine”) is the Company’s 100.0% subsidiary. The paid-up and reg-
istered capital is currently at 10.0 million Baht for advertising business operation in renting out publicizing 
and advertising area. Ads Cuisine is the holder of concession right on publicizing billboard from Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA).

3. Master Standard Display Company Limited (“MSD”) is the Company’s 100.0% subsidiary. The paid-up and 
registered capital is currently at 12.0 million Baht for advertising business operation in renting out publicizing 
and advertising area advertising media. MSD has been the lease contract holder of billboard for publicity 
at Ekamai Ramintra Expressway.

4. Triple Play Co., Ltd. (“Triple Play”) is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital 
is currently at 31 million Baht for advertising media business in baggage claim areas over 22 carousels in 
Suvarnabhumi Airport.  

5. Maxview Media Group Co., Ltd. (“Maxview”) is the 85.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered 
capital is currently at 100.0 million Baht for advertising media business to provide static and digital adver-
tising media in strategic locations in Bangkok, Nontaburi, Pattaya, Khonkhaen, Chiang Mai, Phuket, Hat 
Yai, Suratthani and Samui Island.  

6. Mercy Plus Co, Ltd. (“Mercy Plus”) is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is 
currently at 3.0 million Baht to provide advertising media in modern trade department store.   Mercy Plus 
is the holder of right for advertising media on digital LED screens in BIG C Supercenter. 

7. 2000 Publishing and Media Co., Ltd. (“2000 Publishing) is an associated company of MSD with 35% of total 
share. The paid-up and registered capital is currently at 10.0 million Baht for publishing media business 
and to develop electronic media on mobile applications.  

8. The One Plus Co., Ltd. is the 100.0% subsidiary of MSD. The paid-up and registered capital is currently 
at 17.0 million Baht for provide advertising media services of digital media displays in 6 airports of Airport 
Authority of Thailand.

บริษัท แพลน บี มีเดียจำากัด (มหาชน) Plan b Media Public Company Limited

บริษัท เวอริซายน์ จำากัด
100%

Verisign Co., Ltd.
100%

บริษัททริปเปิ้ล เพลย์ 
จำากัด
100%

Triple Play
Co.,Ltd.
100%

บริษัทแม็กซ์วิวมีเดีย 
กรุ๊ป จำากัด 

85%

Maxview Media
Group Co.,Ltd.

 85%

บริษัทเมอร์ซี่พลัส
จำากัด
100%

Mercy Plus
Co.,Ltd. 
100%

บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง 
แอนด์มีเดีย จำากัด

35%

2000 Publishing
Media Co.,Ltd. 

35%

บริษัท เดอะ วันพลัส
จำากัด 
100%

The One Plus
Co.,Ltd. 
100%

บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด 
ดิสเพลย์ จำากัด 

100%

Master Standard Display 
Co.,Ltd.
100%

บริษัท แอด คูซีน จำากัด 
100%

Ads Cuisine Co., Ltd. 
100%
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42 สภาวะตลาดและการแข่งขัน 
Market and Competition

1 ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย Source: Kasikorn Research Center
2 ที่มา: บริษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จำากัด Source: The Neilsen Company 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำาเนินงาน 

 แม้ว่าอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะสามารถขยายตัวได้ในอัตรา 2.8%1 ซึ่งฟื้นตัวขึ้นจาก 0.9% 
ในปี 2557 แต่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละส่วนยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ยังคงซบเซา ซึ่งเป็นผล
จากชะลอตวัของอุปสงคข์องประเทศแถบภมิูภาคอาเซียนและจนี ประกอบกบัรายไดภ้าคการเกษตรท่ีไดร้บัผลกระทบจาก
ราคาข้าวและยางพาราตกต่ำา ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน 
 จากปัจจยัข้างตน้ท่ีสง่ผลตอ่การชะลอตวัของเศรษฐกจิรวมถงึความไม่แนน่อนทางสภาวะเศรษฐกจิ จงึเป็นสาเหตุ
หลักที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการปรับลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 และให้ความสำาคัญกับ
การใช้งบประมาณที่มีอยู่จำากัดอย่างคุ้มค่า โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาใน
ระยะยาวท้ังปี มาสู่การวางแผนซ้ือสื่อโฆษณาในระยะสั้นมากข้ึน และเลือกใช้สื่อท่ีเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดของสินค้าที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวม
ใน ปี 2558 ขยายตัวเพียงเล็กน้อยคิดเป็น 3.3%2 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ทีวีแอนล็อกหดตัวลดลงในอัตรา 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่โทรทัศน์ดิจิตอลที่
มอัีตราการเตบิโต 115.8% จากช่วงเดยีวกนัของปีกอ่นซ่ึงเป็นชว่งท่ีเริม่เปิดตวัและมฐีานท่ีต่ำา สำาหรบัสือ่อนิเทอรเ์นตเพิม่
ขึ้นถึง 11.4% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ที่เพิ่มขึ้น ประกอบ
กบัการวดัผลของสือ่ออนไลนท่ี์ทำาไดอ้ย่างชดัเจนสง่ผลให้ผูป้ระกอบการเลอืกท่ีจะใช้งบประมาณในสือ่ประเภทนีแ้ทนกลุม่
สื่อดั้งเดิม ด้านกลุ่มสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย (ไม่รวมสื่อภายในห้างสรรพสินค้า) ยังคงเติบโตในอัตราท่ีสูงเท่ากับ 
12.3% จากปีกอ่นหนา้ แม้จะเป็นช่วงท่ีเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมขยายตวัอยู่ในระดบัต่ำา อนัเนือ่งมาจาก
สือ่ประเภทนีส้ามารถตอบโจทยข้์อจำากดัดา้นงบประมาณของผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารได ้เป็นอย่างดแีละเป็นสือ่ท่ีไมส่ามารถ
ทดแทนได้ด้วยสื่อออนไลน์ รวมทั้งยังเป็นสื่อที่มีความคุ้มค่าที่สูงกว่าสื่อรูปแบบเก่า อาทิ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร 

Media Industry and Business Impact Analysis 

 Even though Thai economy managed to expand at a rate of 2.8%1 in 2015 compared to 0.9% in 2014, 
most of the key economic drivers were still weak. Export sector experienced a stagnant growth resulted from a 
slowdown in demand from ASEAN countries and China. Worse, income of agricultural sector was significantly 
affected from a fall in rice and rubber prices that led to a deceleration of private consumption. 
 From the above mentioned factors together with economic instability, most manufacturers and service 
providers reduced their advertising spend during the second half of 2015 and emphasized value for money under 
their limited budgets. Businesses adjusted their media buying behavior from yearlong media buying plans to 
shorter terms and selected more measurable targeted media. This led to a mild increase in overall advertising 
spend of 3.3%2 in 2015 compared to the previous year. Advertising spend in all channels experienced some 
changes as follow. Advertising spend on analog TV contracted 12.4% year-on-year while digital TV expanded 
drastically at 115.8% from last year thanks to its early stage and low base. For online media, the growth was at 
11.4% year-on-year driven by rising popularity of online social media. Besides, businesses spent more on online 
media rather than other traditional media due to improved performance measurement. Regarding out-of-home 
media (excluding in-mall media), growth was sustained at 12.3% from previous year amidst a stagnancy of the 
economy and overall advertising market. The reasons are that this type of advertising is favored by consumer 
goods companies with budget constraints and is less affected by the trend towards online media. 
Furthermore, out-of-home media offers better value for money compared to other traditional media such as 
newspapers or magazines. Besides, this type of advertising also aligns with urbanization and changing consumer 
behavior trend, as people spend more time outside their residences. 

นอกจากนีส้ือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาของชุมชนเมืองและพฤตกิรรมของคนในสงัคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งใช้เวลาอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัยมากขึ้น  
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แหล่งข้อมูล : บริษัท เดอะนีลสัน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำากัด

 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 
(Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (In-Store / In-Mall) โดยสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญมากขึ้นและกำาลังเติบโต เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการปรับสัดส่วนค่าใช้
จ่ายด้านการตลาดมาใช้มากขึ้น สืบเนื่องมาจาก โครงสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณามีแนว
โน้มท่ีจะจัดสรรงบโฆษณาโดยเลือกใช้สื่อแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่า สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้ทั้งกลุ่มเฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้าฐานกว้าง (Mass Market) เพิ่มมากขึ้น
 จากแผนภาพข้างตน้ ภาพรวมมูลคา่การใช้จา่ยอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาปี 2557-2558 จะพบวา่สือ่โฆษณาภายนอก
ที่อยู่อาศัยที่มีจำานวนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในปี 2558 ได้แก่สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน เท่ากับ 4,478 ล้านบาท รองลง
มาคือ สื่อโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4,265 ล้านบาท และ 639 ล้าน
บาท ตามลำาดับ(สำาหรับสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าหดตัวลงร้อยละ 67.5% เนื่องจากข้อมูลค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาตั้งแต่
เดือนพ.ค. 2558 ไม่ได้นับรวมสื่อในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จึงเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถ
บ่งชี้แนวโน้มการเติบโตได้)
 จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า กล่าวคือ ต้องเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเข้า
ถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับสินค้าและบริการได้อยา่งใกล้ชดิ 
และสอดแทรกโฆษณาไปกับการใช้ชีวิตประจำาวันของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาพฤติกรรม
ของผูค้นในสงัคมควบคูก่นัไป กจ็ะพบวา่มีรปูแบบการใช้ชีวตินอกบ้านท้ังวนัทำางานและวนัหยุด นยิมจบัจา่ยใชส้อยท่ีห้าง
สรรพสนิคา้ รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ และรา้นสะดวกซ้ือ มคีวามจำาเป็นตอ้งใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนือ่งจากการจราจร
ท่ีตดิขดั ตลอดจนมกีารเปลีย่นรปูแบบการเดนิทางโดยใช้บรกิารรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศมากข้ึน ซ่ึงสถานการณ์
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในฐานะสื่อโฆษณาท่ีสามารถตอบโจทย์ข้อจำากัดด้าน
งบประมาณของผู้ผลิตสินค้าและบริการ และในขณะเดียวกันก็ยังมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองในอนาคต

ทีวีแอนล็อก
ภายในห้างสรรพสินค้า

(ไม่รวมสื่อภายในห้างสรรพสินค้า)

Source: The Neilsen Company

 Out of Home Media is a growing media business that includes mainly Transit Media, Outdoor Media and 
In-Store/In-Mall Media. Due to structural changes in the advertising industry, Out of Home Media are gaining 
more popularity as entrepreneurs adjust their marketing expenses in favour of this type of media. Media buyers 
tend to allocate their ad spending on alternative media with more effectiveness and value for money that better 
reach target audiences for both niche market and mass market.
  The chart above of Advertising Media Industry in Thailand-Overall Spend in Advertising Industry 2014-
2015 shows that Out of Home Media with highest amount of spend in 2015 is Transit Media at 4,478 million baht 
followed by Outdoor Media and In-Store/In-Mall Media with total spend of 4,265 million baht and 639 million 
baht respectively. (Spending on in-mall media dropped 67.5% as the spending data since May 2015 excludes 
media in Big C Super Centre and Tesco Lotus. This number, therefore  is not indicative of the real trend)
  Regarding this current trend, media buyers rely more on cost-effective media that appeal to a broader 
viewership while create personal association of the product or service for the audiences. Advertising has to be 
subtly introduced in everyday lives of target customers. By considering behavior of consumers in the society, 
out of home lifestyles are relevant not only during weekends but also weekdays as customers enjoy shopping 
in department stores, big retail stores and convenient stores. Besides, more time is spent on the go as people 
are stuck on busy streets due to traffic congestion. Moreover, public transportation such as air-conditioned 
buses are gaining more users everyday. This situation presents business opportunities for Out of Home Media 
since this type of media is not only suitable for product and service owners with budget constraints but also 
consistent with changing consumer behavior. From the mentioned reasons, Out of Home Media is unavoidably 
one of the alternative media that cannot be looked over in the future.

Overall media spending in 201 4-2015 (Million Baht)ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2557 และ 2558 (ล้านบาท)
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 Furthermore, Out of Home Media were developed into digital format and called DOOH (Digital Out of 
Home). DOOH network comprises Signage, Screen, Kiosk and Jumbotron (large screen) and were combined 
with traditional Out of Home Media and offered on MRT, air-conditioned buses, in the shopping malls and as 
outdoor billboards to promote excitement and interaction.  Not only that this trend spices up out of home lifestyles of 
the consumers but also attract consumers to spend more time on those products. The introduction of these 
new media enhances awareness and recognition as well as foster “talk of the town” works thanks to an              
unprecedented experience it offers. In addition, these Out of Home Media also help promote brand awareness and 
recall of products and services and thus better meet the needs of marketers in reaching consumers compared 
to other media.

Competitive Strategies
 Currently, the Company’s media network covers all areas in Bangkok including important mass transit 
systems such as air-conditioned buses and MRT system as well as outdoor spaces in key strategic locations, 
leading department stores, airports and recreational areas and major provinces. This extensive coverage allows 
the Company to reach a diversity of audiences of different ages, income and lifestyles and to provide proper tools 
for product and service owners in conducting effective promotional campaigns under more intense competition.
 Additionally, the Company’s media offering also caters to daily routines of consumers day and night 
and match current lifestyle of spending more time on the move either commuting to work in the morning from 
home or going for shopping at the department stores. Consumers are exposed to various kinds of media 
from media on MRT, billboards, Metro Poster, media on air-conditioned buses, media along expressways to 
Street Furniture media. When consumers arrive at their workplaces or department stores, they still also can 
view    advertising media of the Company installed throughout Bangkok in many buildings or at key locations; 
for example, a 90-degree display at Siam Paragon, a digital display network at Siam and Mega Bangna and a 
large-sized digital display at Central World and InterChange Building.
 The Company has set its vision in becoming a leader in media service business specializing in Out of 
Home Media both in Thailand and Asia. To attain its goal, the Company has formulated the following strategies.

1.  Focus on developing and promoting a variety of media to reach all groups of consumers and 
respond to all lifestyles at all times.  
1.1 Prioritize the search and development of potential areas. Develop Out of Home Media to 
gain competitive edges by leveraging on a vast range of media in the network to offer the best 
combination of media to meet the demands of customers. Diversification, innovation and network 
expansion are stressed to attain maximum eyeballs, media effectiveness and extensive coverage 
in both Bangkok and major provinces.
1.2 Strategically select media installation locations with proper target audience coverage that 
appeal to consumers to attract maximum eyeballs and offer value-for-money for customers.
  The Company pays a careful attention on its search and selection of installation sites 
for its advertising media. Those locations must have significant exposures and stand out to attract 
attentions in order for the media to be cost-effective and viable for product and service owners 
to spend their budgets.
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  CBD and well-known department stores are usually chosen as installation locations for 
Digital Media while the Company normally opts for key commuting spots for its Static Media 
such as along streets or expressways where the traffic is most congested (e.g. Rama 4 Road, 
Sathorn Road, Sukhumvit Road, Petchburi Road, expressway from Rama 4 to Vibhavadi 
and expressway toll booths) and/or strategic areas with development projects in near future 
(such as near Rama 9 Road or Ekkama-Ramindra route). With regard to its Transit Media, 
the Company mainly provides advertising media on air-conditioned buses as it is currently 
the mass transit with highest number of users that can reach all groups of target audiences 
spreading across Bangkok. Apart from the buses, the Company also offers media on MRT, 
the fastest growing transit system in terms of number of users that completely links inner 
Bangkok to outer Bangkok and its vicinities and has a potential to become a major transit 
system in the future. Lastly, location selection for Airport Media is concentrated on waiting 
areas for air passengers such as baggage claim and immigration service areas.

 1.3 Continuously innovate and create new media or presentations to enhance its image and    
    maintain leadership position in the industry.  
   The Company values innovation in developing and introducing engaging media services 

by combining creative concepts and modern technologies together to produce a selection of 
new advertising media for product and service owners stressing on their strategic and marketing 
planning needs. For instance, the Company introduced 2D and 3D adverting media outside 
air-conditioned buses to impress audiences and boost awareness. Moreover, Intelligent Traffic 
Condition Reporting Board was installed not just as a public service for expressway users 
but also to attract attentions on advertisements during the time users are waiting to pay for 
toll fees (7 minutes on average). Other examples include the design and installation of lights 
and colours on its static media to make them stand out as well as highlight selling points of 
the products and free internet service offered on buses to accommodate passengers. These 
ideas and practices significantly help improve the Company’s competitiveness compared to 
its rivals for both new area lease contracts and extensions or renewals of existing area lease 
contracts.
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2.  ให้ความสำาคัญกับบริการแบบครบวงจร (Total Solution)
     บริษัท ให้ความสำาคัญกับการให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรตั้งแต่ให้คำาปรึกษาในการวางแผน การ

ตลาด การคิดเนื้อหาและนำาเสนอสื่อโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา 
(Media Network) รวมไปถึงการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Media Production) ติดตั้ง และดูแลรักษาสื่อตลอด
ระยะเวลาของการให้บริการ โดยบริษัท เป็นผู้นำาเสนอแนวคิดตลอดจนรายละเอียดหลักของสื่อโฆษณา 
เช่น ลักษณะและโทนสี ลักษณะของหนังโฆษณา เป็นต้น กับลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดกับผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ยังพัฒนาและวิเคราะห์แนวโน้มกระแส
นิยม เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นที่พึงพอใจต่อ
เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ บริษัท ได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัท และ
บริการภายหลังการขาย (After Sale Service) เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพ
สูงสุดของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ความท้าทายที่สำาคัญและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสื่อ
โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยคือการบริหารจัดการให้สื่อโฆษณาอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมต่อ
การนำาเสนอตลอดเวลา เนื่องจากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง และมี
ความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม เช่น สภาพอากาศ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น 
บริษัท จึงมีการจัดตั้งทีมงาน ระบบบริหารจัดการ รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อดูแลรักษาในการป้องกัน
ความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นำาเสนอทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานสูงสุด โดย
บริษัท สามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการตรวจสอบสื่อ
โฆษณาจากทีมช่างผู้ชำานาญและมากประสบการณ์ ในกรณีที่พบว่าสื่อโฆษณาเกิดความเสียหายหรือเสื่อม
สภาพ บริษัทจะส่งทีมงานซ่อมบำารุงและซ่อมแซมสื่อโฆษณาคืนสู่สภาพสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่บริษัท 
กำาหนดในนโยบายต่อผู้ใช้บริการ (ภายใน 24 ชั่วโมงสำาหรับสื่อส่วนใหญ่)

3. ให้ความสำาคัญกับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  โดยเนน้การใช้จดุแข็งท่ีบรษัิทฯมี บรษัิทมเีป้าหมายท่ีจะตอ่ยอดธรุกจิสือ่ให้หลากหลายเพิม่มากข้ึน ท้ัง

ในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อ โดยดึงเอาจุดแข็งของบริษัทและพันธมิตร
มาใช้ในการขยายธรุกจิ โดยบรษัิทมศีกัยภาพและความสามารถในการดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัย (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ ความชำานาญ และตราสินค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและ
เป็นท่ียอมรบัในธรุกจิมาอยา่งยาวนาน ประกอบกบัมีพนัธมติรทางธรุกจิหรอืผูถ้อืหุ้นเชิงกลยุทธท่ี์แข็งแกรง่ 
บริษัทจึงอยู่ในสถานะท่ีพร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจสู่หัว
เมืองหลักต่างๆของไทย และขยายการดำาเนินธุรกิจสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต หรือการต่อยอด
และพัฒนาความสามารถในการให้บริการสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 
  นอกจากนีท่ี้บรษัิทมผีูถ้อืหุ้นเชิงกลยุทธเ์ข้าเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิคอื Emtek Group ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บรกิาร

ด้านสื่อขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอินโดนีเซีย โดยจากความร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัทมี
ศักยภาพสูงขึ้นในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง Emtek Group มีความชำานาญ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคได้ในอนาคต

2. Positioned to provide total solution services
      The Company is committed to offering a full media service covering media planning consultation, 

marketing, content development, media network to media production, media installation and media 
maintenance throughout media’s lifetime. The Company takes the lead from coming up with concepts 
and ideas to determining major details of the media including features and colour tones and other 
attributes of the advertisements that are most effective and suitable for target consumers for each 
type of media. Furthermore, the Company consistently analyses current trends and fashion that 
the consumers are interested in order to create advertising works that satisfy agencies and product 
and service owners. Additionally, quality of its media and after-sales service are cornerstones of 
the Company in providing media services while highest industry standards have to be met. Another 
key challenge to the Company which is also a deal breaker for Out of Home Media users is the 
ongoing maintenance and management of media that must keep them in perfect conditions ready 
to be presented at all times. The majority of Out of Home Media is located outdoor and thus is 
exposed to risks from uncontrollable outside factors such as climate or accidents. Therefore, the 
Company assigned a dedicated team responsible for implementing management systems and 
using specific equipments to maintain, protect and repair its advertising media daily round-the-clock  
under highest standards. The Company is able to track and monitor quality of all media equipments 
through an online system and inspections by experienced technicians are conducted regularly. In 
case of damage or depreciation, media maintenance team will be sent to make sure the media 
are in ideal conditions according to the service agreements within the specified timeframe (within 
24 hours for most media)

3. Maintain competitive advantages by leveraging on Company’s strengths
  The Company has set goals to expand its business through diversification of media both for its 

existing business and new businesses in media industry using strengths of the Company and its 
alliances. The Company has a strong potential and possesses required capabilities as an Out of 
Home Media service provider with experience, expertise, strong brand and long-term recognition 
in the business. Plus, the Company also has capable business partners and a powerful strategic 
shareholder. Therefore, the Company is clearly positioned for an aggressive expansion of its 
business and customer base in the near future including major provinces in Thailand, regional 
expansion into ASEAN beyond Thailand as well as a capability building for TV and internet media 
services. 

   Last but not least, the Company recently partnered with a strategic shareholder Emtek Group 
who is the 2nd largest media service provider in Indonesia.  This alliance will enhance the 

     Company’s capability in diversifying into new businesses that Emtek Group has an expertise both 
national and regional level in the future.



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) • Plan B Media Public Company Limited รานงานประจำาปี 2558 • Annual Report 201552 53

52 ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพื้นที่

             หนึ่งในปัจจัยหลักของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทคือพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา ซึ่งได้มาจากทั้งสัญญาสัมปทาน
การเช่าพื้นท่ีจากภาครัฐ และสัญญาท่ีเอกชนรายอ่ืนทำากับภาครัฐแล้วมอบสิทธิให้แก่บริษัท ในการหาผลประโยชน์ใดๆ
ตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญา ตลอดจนสัญญาโดยตรงระหว่างบริษัทกับบริษัทเอกชน โดยมี บริษัท ฮัลโล บางกอก 
แอลอีดี จำากัด เป็นบริษัทคู่สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้บริษัทสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของ         
รายได้รวมทั้งหมด ในปี 2558   ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี โดยที่ฮัลโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรกใน
การพิจารณาต่อสัญญาเพิ่มเติมได้อีก 3 ปี ส่งผลให้ระยะเวลาของสัญญายาวนานไปจนถึงกลางปี 2564
  เนื่องจากบริษัทจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเหล่านั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่
สามารถตอ่อายสุญัญาเชา่พืน้ทีก่บัคูส่ัญญาทางธรุกิจรายใดรายหนึง่จากการปฏิบตัไิมต่รงตามหน้าที ่เงือ่นไข หรือ ภาระ
ผูกพันตามที่สัญญาดังกล่าวกำาหนด  หรือความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากการให้เช่า/ให้
สิทธิมีผลกระทบต่อการดำาเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ หรือการบอกเลิกสัญญาหากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมี
ความจำาเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผล 
กระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต
 อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยกระทำาการใดๆท่ีเป็นการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในส่วนท่ี
เป็นสาระสำาคัญที่ระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่
มีประสบการณ์การทำางานในอุตสาหกรรมด้านสื่อโฆษณามาเป็นเวลานาน จึงมั่นใจได้ว่าสัญญาต่างๆ ที่ทำากับคู่สัญญาได้
ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท้ังนี้ จากการท่ีปัจจุบันบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 
(Out of Home Media) หลากหลายประเภทและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากมายทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมือง
ใหญ่ของไทย ด้วยสัญญาเช่าพื้นที่มากมาย โดยที่ไม่มีสัญญาใดสัญญาหนึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัท เกินร้อยละ 30 ของ
รายได้รวม ซึ่งเป็นการลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาใดๆ ไม่ให้มีผลต่อรายได้ส่วนใหญ่
ของบริษัทอีกด้วย
 นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัท และบริการภายหลังการขาย (After 
Sales Service) เป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ อีกท้ังบริษัท ยังให้ความสำาคัญด้าน
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาและนำาเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ  ดังนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าว
ข้างต้น จึงทำาให้เงื่อนไขในสัญญาส่วนใหญ่จะให้สิทธิการต่อสัญญาของบริษัท เป็นอันดับแรก (First Right) บริษัทจึง
สามารถต่อสัญญาท่ีสำาคัญทุกสัญญามาได้โดยตลอด พร้อมท้ังยังสามารถขยายอายุสัญญาได้อีกด้วย ซ่ึงเป็นข้อพิสูจน์
ให้เห็นว่า บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากคู่สัญญาทางธุรกิจเสมอมา เช่น ในปี 2556 ทางบริษัท ได้ต่อสัญญากับ ขสมก. 
ไปถึงปี 2570 ได้ต่อสัญญาป้ายโฆษณา Gateway Billboard กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไปถึงปี 2562 และในปี 
2558 ได้ต่อสัญญาสื่อโฆษณาดิจิตอลในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปถึงปี 2564 เป็นต้น

 

Business Risks

Risk from inability to renew or extend concession or lease contract.

 One of the main factors in conducting media service business is the Company’s advertising media 
installation sites, which were leased from government in form of concession contracts, from subcontracts with 
private companies  who granted their rights to the Company, and from direct contract with private companies. 
Hello Bangkok LED Co.,Ltd, a business partner, was the highest revenue contributor and generated 9.0% of 
total revenue as of 2015. The contract with Hello Bangkok is a 3-year contract with first right of refusal to extend 
3 more years so that the contract will end in 2021. 
 Since the Company must comply with obligations as specified in the contract, risks can be incurred 
in the event that the Company fails to extend or renew lease contracts with any of its contractual parties as 
a result from conforming to duties, conditions or obligations as stated in the contracts. This includes the risks 
when lessors/right grantors terminate contracts in the case that their businesses or images were affected by 
the leases, or in the case that lessors/right grantors want to claim back the sites for their own utilization. In 
such cases, lessors/right grantors must notify the Company in writing in advance given that those incidents can 
impact its revenue generating capability and financial position in the future.
 However, the Company has never breached any contracts regarding to any significant clauses that 
severely impacted the Company since the past. Furthermore, thanks to long experience in advertising industry 
of its executives, all contracts with its counter parties were reviewed and deliberated thoroughly so that compliance 
to clauses and other conditions were ensured to prevent risks from aforementioned incidents. Moreover, the 
Company currently provides Out of Home media with various media types covering very broaden service areas 
in both Bangkok Metropolitan Area and major provinces in Thailand by a lot of area lease contracts.  In addition, 
there was no particular contract that generated more than 30% of the total revenue of the Company. This 
can reduce severity on effects from any contract terminations so that they will not significantly impact overall    
revenues of the Company.
 Apart from that, the Company also emphasizes quality of its advertising media and after sales service 
to gain trust among customers and business partners. In addition, the Company always fosters innovation in 
developing and offering creative advertising media services. As a result, first right was given to the Company 
for most of its contracts due to the aforementioned reasons. Therefore, the Company managed to renew all 
significant contracts in the past as well as extend durations of other contracts. These strong evidences show its 
credibility among its contractual parties. In 2013, BMTA contract was renewed until 2027 and Gateway Billboard 
contract with Expressway Authority was also extended to 2019. Plus, digital media contract in Suvarnnabhumi 
Airport was also extended to 2021.
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ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท 

 บรษัิททำาสญัญาเช่า/รบัสทิธดิำาเนนิงานระยะยาวกบัเจา้ของพืน้ท่ีสือ่โฆษณา/เจา้ของสทิธกิารเชา่ เพือ่ให้บรษัิทมี
เครอืข่ายการให้บรกิารสือ่โฆษณาท่ีมัน่คง เป็นระยะเวลานาน และป้องกนัไม่ให้คูแ่ข่งสามารถเข้ามาแยง่พืน้ท่ีโฆษณาของ
บริษัท แต่ก็จะส่งผลให้บริษัท มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า/รับสิทธิดำาเนินงานดังกล่าวตลอดอายุ
ของสัญญา ดังนั้นหากบริษัทไม่สามารถทำารายได้จากสื่อโฆษณาได้ตามแผนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการ
เงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตภาย
ใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานทั้งสิ้นจำานวน 4,992 ล้านบาท ทั้งนี้ ร้อยละ 41.8 ของภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน
ของบริษทันี้  อยู่ภายใต้สัญญาเชา่ดำาเนินงานสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ 
ระหว่างบริษัทกับ ขสมก. โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในกลางปี 2570 ซึ่งหากรายได้จากสื่อโฆษณาบนรถโดยสารปรับ
อากาศลดลง กอ็าจสง่ผลกระทบอย่างมากตอ่ธรุกจิ ท้ังในดา้นฐานะทางการเงนิ และผลการดำาเนนิงานของบรษัิท อยา่งไร
กต็าม ระบบขนสง่มวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศของ ขสมก.นี ้ยังคงเป็นระบบการเดนิทางหลกัเพือ่ใช้
เชื่อมต่อพื้นที่รอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอื่น เช่น รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น และยังสามารถ
ท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายบนเส้นทางหลักครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ จึงทำาให้สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถ
โดยสารประจำาทางปรับอากาศจะยังเป็นท่ีสนใจของลูกค้า ดังนั้นการทำาสัญญาระยะยาวกับ ขสมก.นี้ จะส่งผลดีต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทมากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยง เพราะทำาให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนจากสื่อโฆษณา

ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากสื่อโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัท อาจจะไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 

 นอกจากภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานของบริษัท ดังที่กล่าวในข้างต้น ตั้งแต่ปี 2556 บริษัท ยังได้มี
การลงทุนสร้างสื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลจำานวนมาก ซ่ึงหากส่ือโฆษณาดังกล่าว ไม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ หรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน หรือมีเหตุการณ์ใดๆ 
มากระทบจนเป็นสาเหตุให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
จากการด้อยค่าในสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษัิทและบรษัิทย่อย มีมลูคา่สนิทรพัย์ของสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล ประเภท
อุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และงานระหว่างก่อสร้าง รวมของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล เท่ากับ 
1,062.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 44.9% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
 อย่างไรก็ดี สื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของบริษัท ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย หลอดจอภาพแอลอีดีและ
โครงสร้างสำาหรับติดตั้ง ซ่ึงมีลักษณะท่ีสามารถถอดประกอบและสามารถปรับเปลี่ยนขนาดเพ่ือนำาไปติดตั้งในจุดใหม่ได้ 
โดยหากเกิดกรณีที่บริษัท ต้องหยุดให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลหรือมีความจำาเป็นที่จะต้องรื้อถอนป้าย
โฆษณาดงักลา่วในบางพืน้ท่ี บรษัิทสามารถถอดหลอดจอภาพแอลอีดเีพือ่นำาไปตดิตัง้ในสถานท่ีอืน่และหารายไดจ้ากการ
ขายสื่อโฆษณาให้แก่บริษัท ได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่เพียงเล็กน้อยในระดับที่ไม่มีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันบริษัทมีจอภาพดิจิตอลทั้งสิ้นจำานวนกว่า 130 จอภาพซึ่งแต่ละจอภาพได้ถูกติดตั้งกระจายอยู่ในจุดต่างๆ 
ท่ัวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังน้ันหากต้องหยุดให้บริการในบางจุด จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้
ของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

Risk from obligations with contractual parties that may affect the Company’s performance 

 The Company entered long-term lease/right-granting contracts with advertising space owners or lease 
right owners to obtain a stable and long-lasting network or coverage of its media services and ward off its com-
petitors. However, this resulted in payable obligations under the aforesaid contracts in the future, throughout the 
durations of the contracts. Therefore, in case that the Company is unable to generate revenues from advertising 
media as planned, its financial position as well as operating performance can be affected. As of 31 December 
2015, the Company held a total future obligation of 4,992 million baht under all its lease contracts. 41.8% of this 
total future obligation amount under the operating lease contracts is under Operating Lease Contract of Advertising 
Media on Mass Transit System for Air-conditioned Buses with BMTA, which will not be terminated until the middle of 
2027. As a result, the Company’s business, financial position, operating performance will be significantly impacted 
if this revenue streams from adverting media in these air-conditioned buses are to decline meaningfully. However, 
Air-conditioned bus will remain a major mass transit system that connects greater Bangkok areas with other mass 
transit systems such as MRT and BTS, and have extended footprints reaching all target groups throughout Bang-
kok. Consequently the advertising media in these air-conditioned buses are still gaining attention and interests from 
the clients. Therefore, the Company’s long-term contract with BMTA will make benefits to the Company’s perfor-
mance rather than being risky since the Company is able to secure stable revenues from the advertising media still 
gaining interests and being wanted by other competitors.

Risk of less-than-estimated returns from new advertising media 

 In addition to obligations under operating lease contracts mentioned, the Company started investing 
in new advertising media especially Digital Outdoor Media since 2013. Under unfavorable circumstances that 
those media generate lower-than-estimated or negative returns or in case of any incident deterring the use 
of those media, provisions for impairment of assets may be considered and applied. This may affect financial 
position and operating performance of the Company. As of 31 December 2015, the Company and its subsidiaries 
held assets of digital outdoor media that are advertising equipments and related equipments or other 
under-construction digital outdoor media totaling 1,062.8 million baht or equivalent to 44.9% of total assets of 
the Company.  
 Nevertheless, digital outdoor advertising media mainly consist of LED lamps and installation panels 
that can be reassembled and are size-adjustable to be installed in other locations. In case that the Company is 
required to discontinue its service or those billboards must be removed in certain areas, the Company can 
flexibly reinstall those LED lamps in other sites at insignificant extra costs and still earn revenues from its 
advertising media service. Moreover, the Company currently owns over 130 displays distributed across Bangkok 
and other provinces. Thus, any discontinue of service in some locations will not significantly hurt its 
revenue-generating capability. 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รายใหญ่ 

  ในธุรกิจสื่อโฆษณาโดยท่ัวไปส่วนใหญ่เอเจนซ่ีจะทำาหน้าท่ีติดต่อกับบริษัทผู้ขายสื่อโฆษณาโดยตรง เนื่องจาก
เจ้าของสินค้าและบริการจะใช้เอเจนซ่ีในการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ส่ือในรูปแบบต่างๆ การกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา 
และตัดสินใจเลือกใช้ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเอเจนซ่ีจะไม่ทำาสัญญาระยะยาวกับบริษัทผู้ขายส่ือโฆษณา แต่จะพิจารณา
แผนการใช้สื่อโฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะสม
ณ ขณะน้ัน ดังนั้นเอเจนซี่จึงมีส่วนสำาคัญในธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
คือ 1) กลุ่มลูกค้าเอเจนซ่ี และ 2) กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้ากลุ่ม
บริษัทเอเจนซี่และจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ ประมาณร้อยละ 70.6 และร้อยละ 29.4 ของรายได้จากการ
ให้บริการของบริษัท ในปี 2558 ตามลำาดับ บริษัท มีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาผ่านทางเอเจนซี่จากเอเจนซี่  10 
รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ในสัดส่วนร้อยละ 59.3 และร้อยละ 59.7 ของ
รายได้รวมทั้งหมด ตามลำาดับ และไม่มีการพึ่งพิงเอเจนซี่รายใดคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมท้ังหมด  
อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซี่ไม่แนะนำาให้เจ้าของสินค้าและบริการใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัท 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดำาเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำาคัญ 
 จากการท่ีบริษัทให้ความสำาคัญในด้านนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาและนำาเสนอเพื่อให้บริการสื่อ
โฆษณาเป็นท่ีน่าสนใจ โดยการนำาเสนอสื่อโฆษณาท่ีนอกเหนือขอบเขตแนวความคิดของ ครีเอทีฟ ผู้บริหารงานลูกค้า 
(Account Executive) และผู้วางแผนงานโฆษณาของเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ ทำาให้สื่อโฆษณาของบริษัท 
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้บริษัทมีความ
เชือ่ม่ันวา่การท่ีเครอืข่ายสือ่โฆษณาของบรษัิทครอบคลมุพืน้ท่ีโฆษณาท่ีหลากหลายอาทิ สือ่โฆษณาในและนอกรถโดยสาร
ประจำาทางปรับอากาศ สื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ป้ายโฆษณาบนทางด่วน สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบพื้นที่
ใช้สอยสาธารณะ (Street Furniture) สื่อโฆษณาในและนอกห้างสรรพสินค้า และป้ายโฆษณาขนาดเล็กและใหญ่ตามจุดที่
มผีูร้บัชมจำานวนมากในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซ่ึงครอบคลมุกลุม่เป้าหมายของสนิคา้และบรกิารท่ีมคีวามตอ้งการใช้งบ
โฆษณาเพือ่ครอบคลมุทุกกลุม่อาชีพ ทุกเพศ และทุกวยั รวมท้ังประสทิธภิาพในการเข้าถงึกลุม่ผูร้บัชมสือ่เป้าหมาย และ
การพบเห็นได้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน ซ่ึงสามารถตอบสนองลูกค้าผู้ซ้ือสื่อโฆษณาในด้านของความคุ้มค่าและความมี
ประสิทธิผลของการใช้งบโฆษณา บริษัทจึงเชื่อว่าเครือข่ายและช่องทางโฆษณาของบริษัทท่ีได้รับการพัฒนาและเติบโต
อย่างต่อเนื่องยังคงได้รับความนิยมจากผู้ลงสื่อโฆษณาต่อไป 
 นอกจากนี้ บริษัทเช่ือมั่นว่าสามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้จากความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซ่ี เนื่องจาก
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อโฆษณาร่วมกับเอเจนซ่ีต่างๆ อีกท้ังการออกแบบและการบริการของบริษัทยังเป็นท่ี
ยอมรับจากเอเจนซี่ และลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าว่าได้คุณภาพมาตรฐานท่ีสูงเม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัประกอบกบับรษัิทมีทีมงาน ระบบบรหิารจดัการ รวมท้ังอปุกรณเ์ฉพาะ เพือ่ดแูลรกัษาในการป้องกนัความเสยีหาย
และเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นำาเสนอ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยบริษัทสามารถ
ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบสื่อโฆษณาจากทีม
ช่างผู้ชำานาญ จึงสร้างความเช่ือม่ันให้ลูกค้าได้ว่าสื่อโฆษณาของลูกค้าท่ีเช่าพ้ืนท่ีสื่อโฆษณาจากบริษัทจะอยู่ในสภาพท่ีดี
และพร้อมใชง้านตลอดเวลา พร้อมทัง้บริษทัมฝี่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ทำาหน้าทีดู่แลลูกค้ารวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า อันเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง

Risk from over-reliance on major advertising agencies

  As a general practice of advertising media business, advertising agencies will deal with adverting media 
service providers directly while product and service owners hire those advertising agencies to assist them in 
their media strategy planning, advertising budget planning as well as media selection. Typically, advertising 
agencies will not engage in long-term contracts with advertising media service providers but will consider and 
implement advertising media plans based on its marketing plan as well as suitability of advertising plan of 
individual product and service owner at a particular time. This shows that advertising agencies play an 
important role in advertising media business. Hence, the Company’s clients can be categorized into 2 groups 
1) Advertising agencies and 2) Product and service providers. With regard to revenue contribution in 2015, 
advertising agencies accounted for 70.6% of total revenue while product and service providers made up for 
another 29.4%. The proportions of revenue generated from top 10 advertising agencies were at 59.3% and 
59.7% of total revenue for 2014 and 2015 respectively.  No particular advertising agency’s revenue contribution 
exceeded 30% of total revenue. Nevertheless, risks can arise when those advertising agencies do not recommend 
the Company’s advertising media service to its customers who are product and service providers and this may 
significantly harm its revenue generation and operating performances. 
 The Company’s emphasis on innovation in advertising media development and introduction has 
enabled the Company to offer more interesting advertising media that are beyond traditional ideas as usually 
conceptualized by account executives, media planners or providers of products and services. These new 
innovative media were well accepted and helped gain trust among product and service owners. Moreover, the 
Company believes that extensive coverage and diversity of media will best respond to its customers’ needs. 
Currently, the Company offers various kinds of media in various platforms ranging from inside and outside 
air-conditioned buses, MRT stations, expressways to shopping malls including street furniture media, small and 
large-sized billboards in high-traffic areas in Bangkok and its vicinities. This footprint covers everyday lifestyles 
and effectively serves all target audiences regardless of profession, gender or age whom product and service 
owners wish to cater to by spending their advertising budgets. With these strong and continuously developing 
channels and network of the Company, customers who buy media services are expected to continue their 
supports to the Company as value of money and cost-effectiveness in reaching target audience groups are 
guaranteed from its media offerings.  
 The Company regards relationship building with advertising agencies as a good mitigation to this kind 
of risk as the Company took part in advertising media development with those advertising agencies. Its designs 
and services were well-received from both agencies and product and service owners as they met high quality 
standards compared to other companies in the industry. Besides, the Company dedicated a working team, 
management system and tailored equipments to protect any damage or to repair advertising media 24/7 under 
international standards. The Company can monitor and ensure quality of all equipments through online system 
and on-site inspections from experienced technicians. Customers are rest assured that all advertising media/
spaces they rent from the Company are in good conditions and ready to function at all times. Last but not least, 
the Company’s Customer Service department was set up to handle all customer cares and organize activities 
to strengthen relationships with customers to create lasting impression on the Company.
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ความเส่ียงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
 
 ธุรกิจสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดย
หากเศรษฐกจิของประเทศมแีนวโนม้อยู่ในขาขึน้ ทศิทางการลงทนุในงบประมาณการใชส้ือ่โฆษณาของเจา้ของสนิคา้และ
บริการจะสูงตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของผู้ให้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ ในทางกลับ
กัน หากเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัว หรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไทย ซึ่งจะส่งผลกระ
ทบในทางลบตอ่ความเชือ่มัน่หรือกำาลังซือ้ของผูบ้รโิภค อาจทำาใหเ้จา้ของสินคา้และบริการปรบัลดงบประมาณการทำาสือ่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดใช้จ่ายโฆษณาลดลงตามไปด้วย  
 อย่างไรก็ดีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นสื่อโฆษณาที่มีต้นทุนอยู่ในระดับต่ำาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ แต่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยจากการศึกษาของ 
Outdoor Advertising Association of America (OAAA) ซึ่งศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในสื่อภายนอกที่อยู่อาศัย
ในประเทศอเมรกิา ประเทศแถบยุโรป และประเทศออสเตรเลยี พบวา่สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัมีผลตอบแทนตอ่การ
ลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ ดังนั้นแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้า
เจ้าของสินค้าและบริการยังคงใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการใช้สื่อต่ำากว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นเช่น โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการซ่ึงต้องพ่ึงพิงบุคลากรในการติดต่อ สร้างสรรค์ผลงาน 
และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ ให้แก่เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายขายและการ
ตลาด และฝา่ยปฏบัิตกิารท่ีมปีระสบการณแ์ละมคีวามชำานาญ มคีวามสำาคญัในการบรหิารจดัการเพือ่กอ่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดในการใช้พ้ืนท่ีโฆษณา และการสร้างสรรค์รูปแบบของสื่อโฆษณาเพื่อนำาเสนอต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือให้ตรง
ตามความต้องการของเจ้าของสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของบริษัทท่ีผ่านมา อยา่งไรกต็าม
หากบริษัทไม่สามารถรักษาผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความรู้ความชำานาญไว้ได้ บริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจ 
 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้
บุคลากรเติบโตไปพร้อมกับความสำาเร็จของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้แบ่งลักษณะการทำางานเป็นทีม ซึ่งบุคลากร
ภายในทีมจะสามารถทำางานทดแทนกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานผู้บริหารระดับ
กลางได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงตัวบุคคลในการ 
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง  สำาหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ทำาให้มีความผูกพันต่อบริษัท ในการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ 
ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจำานวนไม่เกิน 23,400,000 
หุ้น เพือ่เสนอขายให้แกก่รรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย และจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนในลกัษณะโครงการ
จำานวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทน
การทำางานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 

Risk from overall Thai economic slowdown and political unrest
 
  Advertising media business is positively correlated to advertising industry and overall economic 
situation of the country. Under growing economic trend, investments in advertising budgets of product and 
service owners move in tandem with higher spending of consumers and thus enhance revenues of advertising 
media service providers. On the other hand, economic downturn and political instability stall confidence and harm 
purchasing power of consumers. This results in a cut in advertising budget from product and service providers 
leading to a fall in overall advertising expenditure. 
 Nevertheless, Out of Home media, which is considered the key driver of the Company’s revenue, 
can offer the same awareness of audience at low cost compared to other advertising media. The results 
of an Outdoor Advertising Association of America (OAAA) study that analyzed effectiveness and return of 
investment of Out of Home Advertising in USA, European countries and Australia showed that Out of Home 
Advertising Media delivered higher return of investment (ROI) compared to print ads and TV ads. Consequently, 
despite the economic slowdown, Out of Home Media will still be media of choice for product and service 
owners to promote their products and services thanks to its better cost-effectiveness when other media such 
as TV and newspapers are considered.

Risk from dependency on executives and personnel

 Human capital plays a significant role in advertising media business as it is a service business that 
requires personnel in creating and presenting works to or dealing with advertising agencies or providers of 
products and services. Therefore, quality workforce including skilled and experienced executives, sales and 
marketing team as well as operations team are critical to the success of the business. These people not only 
optimize the use of advertising spaces but also create varieties of advertising media to reach target groups 
as demanded by product and service providers. Impacts on the Company’s business may not be negligible in 
case that the Company fails to retain valuable executives and personnel with knowledge and expertise.
 Fully aware of this risk, the Company thrives on developing and growing its employees together with 
its success in business. The Company fosters teamwork where people in the same team can take on another 
one’s duties seamlessly if needed. Furthermore, middle level managers are encouraged to participate in plan-
ning and management. This is considered to be another step to reduce risks from dependency on personnel 
in conducting business. Top executives are co-founders and shareholders of the Company who have strong 
ties with the Company and highly committed to continuously create and deliver quality works in the future. In 
addition, to promote ownership of the Company and reward its directors, executives and employees, the Company 
allocated a maximum amount of 23,400,000 shares to offer to directors and executives of the Company and/
or its subsidiaries during its initial public offering as well as another 40,000,000 shares to be offered under 
employee stock ownership plan.
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ความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หรือ
จากการกระทำาของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 บรษัิทให้ความสำาคญัตอ่ขอ้กฎหมายควบคมุปา้ยโฆษณาโดยมทีมีงานตดิตามการปรบัปรงุขอ้กฎหมายอยา่งตอ่
เนือ่ง และดำาเนนิการตรวจสอบป้ายโฆษณาทุกป้ายของบรษัิท อย่างตอ่เนือ่ง เพือ่มิให้การเปลีย่นแปลงข้อกำาหนดกฎหมาย
ต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท 
 บรษัิทไดด้ำาเนนิการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัป้ายโฆษณาท้ังในดา้นขอ้กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุป้ายโฆษณา 
และอุบัตเิหตท่ีุอาจเกดิข้ึนจากภยัธรรมชาต ิหรอืจากการกระทำาของบุคคลท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต บรษัิทให้ความสำาคญัใน
การออกแบบ และกอ่สรา้งในการตดิตัง้ป้ายโฆษณาเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยหนว่ยงาน หรอืผูใ้ห้เช่าตา่งๆ 
โดยบริษัท มีนโยบายที่จะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาชั้นนำาที่มีผลงานระดับประเทศดำาเนินการออกแบบ และติด
ตั้งเพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ ท่ีผ่านมาป้ายโฆษณาของบริษัทไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้คู่สัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาของบริษัท มีมาตรฐานในการกำาหนด และตรวจรับท่ีสูงรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทุกปี อาทิเช่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิจิตอลเกตเวย์ แอ้ท 
เซ็นเตอร์พอยท์สยาม อาคารไซเบอร์เวิร์ล อาคารอินเตอร์เชนจ์ และอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เป็นต้น  ทั้งนี้ บริษัทยังได้
ทำาประกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยปัจจุบัน บริษัทไม่มีข้อพิพาทที่เกิดจากการดำาเนิน
การขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบดังกล่าว 

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 

 บริษัท มีกลุ่มนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้นในบริษัท จำานวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.1 ของทุนที่จดทะเบียน
และจำาหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท ทำาให้หากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในท่ีประชุมก็จะสามารถ
ควบคุมเสียงข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้  
 อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้มีการ
กำาหนดขอบเขตในการดำาเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
และโปรง่ใส และมกีารกำาหนดมาตรการการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุ้นใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุกจิการ รวม
ถงึบุคคลท่ีมคีวามขัดแยง้ ซ่ึงบุคคลดงักลา่วจะไม่มสีทิธิในการออกเสยีงในการอนมัุตริายการนัน้ๆ เพือ่ให้การดำาเนนิธุรกิจ
ของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากน้ี บริษัท ยังได้มีการแต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 คน จาก
กรรมการทั้งหมด 9 คน เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำาเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการถ่วงดุลอำานาจ โปร่งใสและมี
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

Risk related to legal provisions on billboard control and accidents from natural disasters 
or human actions in the future

 The Company strictly complies with legal provisions on billboard control and assigned a responsible 
team to regularly follow up on related amendments as well as conduct routine inspections on all of its billboards 
so that future changes in rules and regulations will not affect business operations. 

 The Company has put in place risk management related to billboards including legal provisions on billboard 
control and  future accidents from natural disasters or human actions that may occur. Highest standards are 
met as required by regulators or lessors and quality works are guaranteed for the design and installation of 
billboards while the Company’s policy mandated that only leading engineers and contractors in the country are 
commissioned to execute planning, design and installation. In the past, there was no record of accident related 
to Company’s billboards. Moreover, the contractual parties who lease billboards’ spaces set high standards for 
initial inspections as well as annual quality control ;for example, Siam Paragon, Siam Center, Siam Square, 
Central World, Digital Gateway @Center Point Siam, Cyber World Building, Interchange Tower and Silom 
Complex Building. In addition, the Company has insurance policies that protect against accidents that may 
happen to its properties and third parties. At present, there is no dispute regarding violations of related laws or 
rules and regulations. 

Management Risks
Risk from controlling majority shareholders

 Mr. Palin Lojanagosin and his group together held a total of 48.1% of the registered and distributed 
capital of the Company resulting in an ability to control majority votes at the shareholders’ meeting in case that 
the votes are cast in the same direction for a resolution. As a result, other shareholders face the risk of inability 
to gather the votes to provide checks and balances or review agenda items proposed by this group of majority 
shareholders. 
 Nevertheless, the Company has carefully organized its management structure filled with capable personnel. 
Roles and responsibilities including delegation of authorities of directors and executives were clearly and 
transparently defined. Moreover, related party transactions regarding its directors, majority shareholders, authorized 
persons as well as interested persons with conflict of interest are closely monitored. Measures to prevent 
such conflicts of interest are taken seriously and such persons with conflict of interest have no right to vote or 
approve respective transactions to ensure the Company’s transparency in conducting business. Besides, the 
Company appointed 3 independent directors from outside among a total of 9 directors to review, deliberate 
and approve transactions/items before being proposed to the shareholders’ meeting. This effort aimed to further 
promote checks and balances, transparency and efficient management of the Company’s management structure.
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62 โครงสร้างเงินลงทุนและการจัดการ
Shareholding and Management Structure 

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว
1 กลุ่มนายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์

1.1  นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์
1.2  นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต
1.3  บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำากัด/1

1.4  บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จำากัด/1

1,687,802,208
884,900,000

5,290,000
398,806,104
398,806,104

48.12
25.23
0.15

11.37
11.37

2 กลุ่มดร. พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์/2
2.1  ดร. พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์
2.2  นายสุชาติ  ลือชัยขจรพันธ์

396,077,424
237,447,424
158,630,000

11.29
6.77
4.52

3 พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค 394,777,447 11.26
4 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 106,213,100 3.03
5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 60,188,600 1.72
6 The Hong Kong and Shanghai Bangking Corporation Limited, 

Fund Services Department
47,800,000 1.36

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 33,376,308 0.95
8 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ. บัวหลวง จำากัด
33,273,900 0.95

9 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 29,937,000 0.85
10 Nortrust Nominees Limited - The Northern Trust Company 

Re Iedu Ucits Clients 10 pct Account
26,512,500 0.76

รวมทั้งหมด 2,815,958,487 80.29
หมายเหตุ : 
/1 บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำากัด (“แพลน บี อินเวสเม้นท์”) และบริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จำากัด (“เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย”)  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยนายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
/2การจัดกลุ่มนี้เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทเป็นต้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหัก
สำารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่าย
เงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของ
บริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

As of January 29, 2016, the Company’s top ten major shareholders together with the number of shares held 
there by and their shareholding ratio were as follows.

Shareholders Number of share %
1 Group of Mr. Palin Lojanagosin

1.1  Mr. Palin Lojanagosin
1.2  Miss Apiradee Opasaimlikit
1.3  Plan B Investment Holding Company Limited/1

1.4  Outdoor Media  Investment Company Limited/1

1,687,802,208
884,900,000

5,290,000
398,806,104
398,806,104

48.12
25.23
0.15

11.37
11.37

2 Group of Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan/2

2.1  Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan
2.2  Mr. Suchart Luechaikajohnpan

396,077,424
237,447,424
158,630,000

11.29
6.77
4.52

3 PT Elang Mahkota Teknologi TBK 394,777,447 11.26
4 Bualuang Long-Term Equity Fund 106,213,100 3.03
5 Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25 60,188,600 1.72
6 The Hong Kong and Shanghai Bangking Corporation Limited, 

Fund Services Department
47,800,000 1.36

7 Thai NVDR Co., Ltd. 33,376,308 0.95
8 Electricity Generating Authority of Thailand Employees 

Provident Fund (managed by BBLAM)
33,273,900 0.95

9 Bualuang Flexible RMF 29,937,000 0.85
10 Nortrust Nominees Limited - The Northern Trust Company 

Re Iedu Ucits Clients 10 pct Account
26,512,500 0.76

Total 2,815,958,487 80.29
Remark : 
/1 Plan B Investment Holding Company Limited (“Plan B Investment”)  and Outdoor Media Investment Company Limited  (“Outdoor Media”) was registered in Hong Kong to 
engage in investment business in other companies  and hold total direct shares for 100% by Mr. Palin Lojanagosin.
/2  This group classification is included the family group with purpose of  definition of the party that may have conflicts according to the Proclamation of Securities and Exchange 
Commission No. 17/2551 dated 15 December 2008 only. It has not been anyhow the group classification according to Section 258 of Securities and Stock Exchange Act, B.E. 
2535 (1992) (including what has been revised).
 

Dividend Policy of the Company
 The Company’s policy is to pay dividend for not less than 50% of net profit after deduction of tax and 
legal reserve. In consideration on each time of dividend payment, the Company shall mainly consider dividend 
payment with concern on the shareholders’ benefit such as preservation of money for future investment or for 
loan payback or as working capital inside the Company, etc.  

Dividend Policy of the Subsidiaries
 However, the dividend payment policy of its Subsidiaries is not less than 50% of net profit after de-
duction of tax and legal reserve. Nevertheless, the Board of the Subsidiaries and/or shareholders will consider 
dividend payment by considering the appropriateness of the business condition such as consideration from 
investment plan in the Subsidiaries’ business expansions, etc.
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โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิท แพลน บี มีเดยี จำากดั (มหาชน) ตามหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย ์ลงวันท่ี 15 ธนัวาคม 
2558 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 คน โดยเป็นกรรมการหญิงจำานวน 2 คน และกรรมการชายจำานวน 7 คน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การโฆษณา การเงิน การบัญชี
และการตรวจสอบ กฎหมาย วิศวกรรมและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ประกอบด้วย
 1. กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จำานวน 2 คน ได้แก่ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
 2. กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำานวน 4 คน ได้แก่ นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ นายเอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร    
            นายเจย์  เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ และนายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา
 3. กรรมการอิสระ จำานวน 3 คน ได้แก่ พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และ 
            นางมลฤดี  สุขพันธรัชต์

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์ 
นายธเนษฐ 
ดร. พินิจสรณ์ 
นายเจย์ เจฟฟรีย์ 
นายอาดิ วาทนา 
นายเอกภักดิ์ 

ดร. เพ็ญนภา

นางมลฤดี

วาณิชเสน ี

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
สเรียทมัดชา
นิราพาธพงศ์พร

ธนสารศิลป์

สุขพันธรัชต์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

1 ส.ค. 2556
 

1 ส.ค. 2556
1 ส.ค. 2556
1 ส.ค. 2556
1 ส.ค. 2556
1 ส.ค. 2556
1 ส.ค. 2556 

1 ส.ค. 2556

1 ส.ค. 2556 

  โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท

Management Structure
 Management structure of the Company comprised the Board of Directors and 5 subcommittees 
which are Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, 
Corporate Governance Committee and Executive Committee. The management structure was designed to 
supervise and drive the organization to achieve maximum efficiency in conducting business.

Board of Directors

Board of Directors and Subcommittees
 The Board of Directors of Plan B Media Public Company Limited according to the certificate issued 
by Ministry of Commerce on 15 December 2015 consisted of 9 directors, of which 2 were female and 7 were 
male. All directors were qualified individuals with knowledge in various fields including business administration, 
economics, marketing, advertising, accounting and audit, law and engineering as well as related experience in 
advertising media industry. Names of 9 directors are listed below. 
 1. 2 executive directors: Mr. Palin Lojanagosin and Mr. Pinijsorn Luechaikajohnpan.
 2. 4 non-executive directors: Mr. Tanate Lojanagosin, Mr. Ekapak Nirapathpongporn, Mr. Jay Geoffrey  
            Wacher, Mr. Adi Wathana Sariaatmadja.
 3. 3 independent directors: Pol.Gen Somchai Vanichsenee, Dr. Pennapha Dhanasarnsilp, 
            Mrs. Monluedee  Sookpantarat.

No Name Position Appointed Date
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Pol.Gen Somchai

Mr. Palin
Mr. Tanate
Dr. Pinijsorn

Mr. Jay Geoffrey
Mr. Adi Wathana
Mr. Ekapak

Dr. Pennapha

Mrs. Monluedee

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan

Wacher
Sariaatmadja
Nirapathpongporn

Dhanasarnsilp

Sookpantarat

Chairman of the Board of Directors/Independent Director/ 
Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Corporate 
Governance Committee  
Director and Chief Executive Officer 
Director / Member of Risk Management Committee
Director and Managing Director / Member of Risk 
Management Committee
Director
Director
Director/Member of the Nomination and Remuneration Committee
/ Member of corporate Governance Committee
Independent Director/Member of the Audit Committee /
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / 
Member of the Corporate Governance Committee  
Independent Director/Member of the Audit Committee/
Chairman of Risk Management Committee/
Member of the Nomination and Remuneration Committee

1 August 2013

 
1 August 2013
1 August 2013 
1 August 2013 

 
1 August 2013
 1 August 2013
1 August 2013 

1 August 2013 

1 August 2013 

  Mr. Kasemsan Itthithamwinit was appointed as the secretary to the Board of Directors.
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 ทั้งนี้ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายกำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะลงมติในท่ี 
ประชุมว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
 โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
คดิเป็นรอ้ยละ 83 นอกจากนี ้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารยังไดป้ระชุมรว่มกนั โดยไมมี่ฝา่ยบรหิาร เพือ่หารอืและอภปิราย
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน CSR จำานวน 1 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัท คือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร. พินิจสรณ์ 
ลือชัยขจรพันธ์  หรือนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการสาม
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน กล่าวคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ และ
ร่วมกับ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ หรือนายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา และประทับตราสำาคัญของบริษัท

• ค้ำาประกัน หรือการชดใช้ใดๆ
• สัญญาใดๆ ที่ทำาให้เป็นหนี้ เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือการค้ำาประกันเพื่อการดังกล่าว
• ได้มา หรือจำาหน่ายทรัพย์สิน เกินกว่า 25,000,000 บาท
• สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ใดๆ ซึ่งมีค่าเช่าตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเกินกว่า 25,000,000 บาท

• สัญญาใดๆ ที่มีมูลค่าหรือพันธสัญญาหรือค่าใช้จ่าย เกินกว่า 25,000,000 บาท
• การกู้ใดๆ โดยบริษัทฯ
• การให้หลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัทฯ
• การเข้าทำาสัญญาร่วมทุน หรือสัญญาใดๆ เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่ง เป็นบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ
• การทำาหนังสือมอบอำานาจในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

คณะผู้บริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่งออกเป็น  6 
สายงาน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
และฝ่ายสื่อโฆษณา ณ จุดขายสินค้า 

 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
1
2

3
4
5

นายปรินทร์ 
ดร. พินิจสรณ์ 

นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นางสาวนิตยา

โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์

จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
เพิ่มสุวรรณ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ) 
/ ประธานฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (รักษาการ)
ประธานฝ่ายการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่ายการขายและการตลาด

 For the meetings of the Board of Directors, the Company stipulated the minimum quorum of the meeting 
to reach a resolution that at least two thirds of the total number of directors must be present. 
 In 2015, the Company held a total of 12 meetings of the Board of Directors and the meeting attendance 
rate of the meeting is 83%. Moreover, non-executive directors convened once without the attendance of the 
management to discuss on matters of mutual interests related to the business of the Company including CSR 
projects. 

Authorized Directors 
 In general, 2 signatures from authorised directors - Mr. Palin Lojanagosin and either Dr. Pinijsorn 
Luechaikajohnpan or Mr. Tanate Lojanagosin are required with to carry on actions on behalf of the Company 
in exception for the following cases that 3 signatures are required from Mr. Palin Lojanagosin and Dr. Pinijsorn 
Luechaikajohnpan and either Mr. Jay Geoffrey Wacher or Mr. Adi Wathana Sariaatmadja with the Company's 
seal affixed

• Any guarantee and repayment
• Any contract with over 25,000,000 liability or any guarantee on that liability
• Any acquisition or sales of assets worth over 25,000,000 baht
• Any lease contract, service contract, concession contract or real-estate lease contract with rental fees 
throughout contract duration of over 25,000,000 baht

• Any contract worth over or with expenses or obligations of over 25,000,000 baht
• Any loan made by the Company 
• Any pledge of Company’s assets
• Joint venture contract or any contract to set up a new company as a subsidiary or an associated company
• Arrangement of power of attorney for the mentioned cases above 

Term of Office of the Board of Directors
 At the Annual General Meeting of the Shareholders each year, one third (1/3) of the Board of Directors 
must retire from office and in case that the total number is not a multiple of 3, the nearest number to one third 
(1/3) of the total number of directors must retire. 
 Directors to vacate office in the first year and the second year after registration of the company shall 
draw lots. For the later years, the directors who have been in office the longest shall retire first. Directors vacating 
office may be re-elected.  

Management Team
 Chief Executive Officer acts as the head of management team and the Company’s organization structure 
is divided into 6 departments eg. Business Development, Sales and Marketing, Operations, Accounting and 
Finance, Corporate Service and In Store Media.

 List of management team as of 31 December 2015 is shown below.
No Name Position
1
2

3
4
5

Mr. Palin
Dr. Pinijsorn

Mr. Prasong
Ms. Phakwan
Ms. Nittaya

Lojanagosin
Luechaikajohnpan

Jarungbenjatham
Wongphontawee
Phoemsuwan

Executive Director/Chief Executive Officer
Executive Director/Managing Director/ Chief Operating Officer (acting)/ 
Chief Corporate Services Officer (acting)
Chief Financial Officer
Chief Business Development Officer
Chief Sales and Marketing Officer
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เลขานุการบริษัท

 บริษัทมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้
 1.จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
     - ทะเบียนกรรมการ
     - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท
     - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
 4. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและ    
         ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากกรรมการ โดยได้มีการใช้ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท.
ประกอบการพิจารณาด้วย

 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
            ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558  เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่  
            ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน ประจำาปี 2558 ประจำาปี 2557

คณะกรรมการบริษัท
     - ประธานคณะกรรมการ
     - กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
     - ประธานคณะกรรมการ
     - กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม

30,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน

 
20,000 บาท / เดือน
20,000 บาท / เดือน

-ไม่มี-

 
10,000 บาท / เดือน
10,000 บาท / เดือน

 
10,000 บาท / เดือน
10,000 บาท / เดือน

-ไม่มี-

   

Corporate Secretary

 The Company appointed Mr.Kasemsan Itthithamwinit as its corporate secretary to undertake the 
following roles and responsibilities.
 1. Prepare and keep the following documents
     - Registration of Company’s directors
     - Notice to the meeting of the Board of Directors, minutes of the meeting of the Board of 
               Directors and Company’s annual reports. 
     - Notice to the meeting of the shareholders and minutes of the meeting of the shareholders.
 2. Keep conflict of interest reports as submitted by directors or executives
 3. Undertake any duty as specified by Capital Market Advisory Board. 
 4. Submit copies of conflict of interest reports according to Section 89/14 prepared by directors to   
            the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Audit Committee within 7 working   
            days after the Company receives those reports. 

Director and Executive Remunerations

Director Remuneration

 Remuneration to the Board of Directors and subcommittees. 
 The Board of Directors considered and stipulated criteria and policies in determining remunerations 
for the Board of Directors and subcommittees and proposed to the shareholders’ meeting on case by case 
basis. The Board of Directors deliberated individual remuneration based on suitability to each director’s du-
ties, roles and responsibilities compared to other companies in similar business as well as his/her expected 
contributions. Additionally,  information on director and executive remuneration of listed companies of the 
Stock Exchange of Thailand was also used in the considerations. 

 1) Monthly Allowance of Directors
 Remuneration of directors and subcommittees in 2015 was in accordance with the resolution of the 
2015 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follow.

Remunerations
Monthly Allowance 2015 2014

Board of Directors 
     - Chairman
     - Member
Board of Audit Committee  
     - Chairman
     - Member
Meeting Allowance

30,000 Baht / Month
20,000 Baht / Month

 
20,000 Baht / Month
20,000 Baht / Month

-

 
10,000 Baht / Month
10,000 Baht / Month

 
10,000 Baht / Month
10,000 Baht / Month

-
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 2) ค่าบำาเหน็จประจำาปี
 บริษัทมีการจ่ายบำาเหน็จประจำาปีโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  มีหลัก
เกณฑ์ในการจัดสรรค่าบำาเหน็จประจำาปี ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท หักด้วยค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการในปีนั้น ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่า
ตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลประจำาปี 2558 มีดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท)

บำาเหน็จ
ประจำาปี

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

1

2
3
4
5
6
7
8
9

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์ 
นายธเนษฐ 
ดร. พินิจสรณ์ 
นายเจย์ เจฟฟรีย์ 
นายอาดิ วาทนา 
นายเอกภักดิ์ 
ดร. เพ็ญนภา
นางมลฤดี

วาณิชเสน ี

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
สเรียทมัดชา
นิราพาธพงศ์พร
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รวม

360,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

2,280,000

240,000

-
-
-
-
-
-

240,000
240,000
720,000

300,000

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
240,000
240,000

1,500,000

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำานิยามของกลต.และตลท.) เป็นไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ค่าตอบแทน
ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของ
ผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น 38.7 ล้านบาท
 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำาปี 2558 มีดังนี้

ประเภท ประจำาปี 2557 ประจำาปี 2558

จำานวน (ราย) ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท)

จำานวน (ราย) ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น
หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP

รวม

5
5

-
5

25.7
7.3

-
33

5
5

5
5

26.1
4.0 

8.6
38.7

 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน
 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ท่ีประชุม 
วสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เมือ่วันท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ไดม้มีตอินมัุตจิดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แกก่รรมการผูบ้รหิาร 
และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย เพือ่เป็นการตอบแทนการทำางานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ดงักลา่ว และเพือ่ให้มีสว่นรว่มเป็นเจา้ของบรษัิทฯ ดว้ยโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามญัเพิม่ทุนจำานวนท้ังสิน้ 40,000,000 
หุ้น ในระยะเวลาต่อเนื่องรวม 3 ปี  (ปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”) 

 2) Annual Bonus
 The Company offers annual bonus as a one-time payment per year according to the resolution of 
the shareholders’ meeting. The criteria of annual bonus allocation are based on the limit approved by the 
2015 Annual General Meeting of the Shareholders of maximum 4,500,000 baht subtracted by monthly allow-
ances paid to directors in that particular year. Then, the final amount will be allocated by the proportion of 
his/her monthly allowance each individual director receives. 
 Details of remuneration of each director and subcommittee’s member in 2015 are provided below.

No. Name Position Monthly Allowance
(Baht)

Annual Bonus 
(Baht)

As Company 
Director

As Member 
of the Audit 
Committee

As Company 
Director

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pol.Gen. Somchai

Mr. Palin
Mr. Tanate
Dr. Pinijsorn
Mr. Jay Geoffrey
Mr. Adi Wathana
Mr. Ekapak
Dr. Pennapha

Mrs. Monluedee

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan 
Wacher
Sariaatmadja
Nirapathpongporn
Dhanasarnsilp 

Sookpantarat

Chairman of the Board of Directors/
Independent Director/ Chairman of 
the Audit Committee   
Director and CEO
Director
Director/ Managing Director
Director
Director
Director
Independent Director/ Audit Committee 
Member 
Independent Director/ Audit Committee 
Member 

Total

360,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

240,000

2,280,000

240,000

-
-
-
-
-
-

240,000

240,000

720,000

300,000

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
240,000

240,000

1,500,000
 Executive Remuneration
 Executive renumeration (as defined by the Securities and Exchange Commission and the Stock Ex-
change of Thailand) must comply with principles and policies stipulated by the Board of Directors. The Board 
of Directors requires that the remuneration should be commensurate with Company’s performance and the 
performance of individual executive.  Executive remuneration consists of salary, bonus and contribution to 
provident fund. In 2015, the total remuneration paid to executives of the Company was recorded at 38.7 Mil.Baht
 Executive remuneration in 2015 is detailed below.

Types Year 2014 Year 2015
Number 
(each)

remuneration 
(million baht)

Number 
(each)

remuneration 
(million baht)

Salary and bonus
Other remunerations such as social security 
fund, provident fund ,commission
IPO & ESOP stock

Total

5
5

-
 5

25.7
7.3

-
33

5
5

5
5

26.1
4.0 

8.6
38.7

 Non-monetary Remuneration
 Apart from aforementioned monetary remunerations to directors and executives, the Extraordinary      
General Meeting of Shareholders No 1/2557 on 11 December 2014 reached a resolution that approved an               
allocation of newly-issued ordinary shares to directors and executives and/or employees of the Company and/or its 
subsidiaries as a reward for their hard works and to foster employees’ ownership of the Company. The allocation 
was designed as an ESOP (Employee Stock Ownership Program) where 40,000,000 newly-issued ordinary shares 
are offered for a duration of 3 years (2015-2017)(“ESOP”)
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บุคลากร

จำานวนพนักงานท้ังหมด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา) จำานวน
ทั้งสิ้น 296 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้ 

สายงาน จำานวนพนักงาน

ณ 31 ธ.ค.57 ณ 31 ธ.ค.58

1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. ฝ่ายการขายและการตลาด
4. ฝ่ายปฏิบัติการ
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

รวม

0
2

24
169
11
26

232

3
3

35
206
19
30

296

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน  
 ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 80.57 ล้าน
บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น  40.49 ล้านบาท 

 1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ความ
สามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทได้นำาระบบการวัดผลการทำางานแบบดัชนีชี้วัดสมรรถนะ
หลัก (Key Performance Index: KPI) เพื่อประเมินผลสำาเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ(Competency) 
เพื่อประเมินศักยภาพพนักงานในด้านบุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสัยของพนักงานในโดยรวม ทั้งนี้บริษัทยังได้คำานึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับอัตราโดย
เฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตของบริษัทในระยะยาว 

 2) ค่าตอบแทนอื่น
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยความสมัครใจ โดยบริษัท บริษัทย่อยและพนักงาน
บริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท
บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำานวนทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็น
โครงการต่อเนื่องรวม 3 ปี  (กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 - 2560) (“โครงการ ESOP”) เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
บริษัทร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัทอย่างยั่นยืนในระยะยาวต่อไป

 

Personnel

Number of Employees
 As of 31 December 2015, total number of employees of the Company (only employees who earn 
fixed salaries) stood at 296 as divided by department below. 

Work Field Numbers of Officers

As of  31 December 
2014

As of 31 December 
2015

1. Management
2. Business Development
3. Sales and Marketing
4. Operation
5. Accounting and Finance
6. Corporate Services

Total

0
2

24
169
11
26

232

3
3

35
206
19
30

296

Human Resource Development Policies

Employee Compensation  
  In 2015, employee compensation comprising salary and bonus totalled THB 80.57 Mil.Baht 
while total contribution to other welfare stood at THB 40.49 Mil.Baht

 1) Compensation in form of salary and bonus
 The Company stipulated policies aiming to pay its employees in form of compensation based on 
appropriateness and fairness according to their knowledge, abilities and individual performance. The Company 
implemented (Key Performance Index KPI) as a system to evaluate employees’ performance depending on 
a matrix of important indices together with Competency assessment to evaluate employees’ competencies in 
various aspects that reflect their knowledge, skills, attitudes, beliefs and personalities. Moreover, employee 
compensation must be competitive and consistent with the averages of other companies in similar industries 
and in line with business expansion and growth of the Company in the long run. 

 2) Other Compensations
 The Company and its subsidiaries have put in place a policy promoting voluntary saving of employees 
by setting up a provident fund according to Provident Fund Act BE2530. The Company and its subsidiaries to-
gether with the employees will make monthly contributions to the provident fund at the rates ranking from 3-5% 
of their base salaries. The provident fund is managed by Thanachart Fund Management Company Limited and 
the money will be paid to the employees after their retirement in accordance with practices related to provident 
fund of the Company and its subsidiaries. Apart from provident fund, the Company also established an ESOP 
that offers 40,000,000 newly-issued ordinary shares to directors and executives and/or employees of the Com-
pany and/or its subsidiaries for a duration of 3 years (2015-2017)(“ESOP”) to promote mutual ownership that 
can lead to sustainable development of the Company in the long term. 
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 3) สวัสดิการแก่พนักงาน
 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตาม
ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและ
จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น

• สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต การประกันทุพพลภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออำานวย
ความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว 
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับ
พนักงานอีกด้วย

• การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วย
เหลือในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร เป็นต้น

• การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อันได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมดูงาน
นอกสถานที่ (ในและต่างประเทศ) กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปีของบริษัท

 
 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้บริหาร) ปี 2557 และ 2558 มีดังนี้

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท)

ปี 2557 ปี 2558

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบอื่น ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น และ สวัสดิการ เป็นต้น
หุ้น IPO และหุ้นสามัญโครงการ ESOP

รวม

47.0
6.7
8.3

-
62.0

69.68
10.89
29.51
10.98

121.06

การเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
อย่างต่อเนื่องโดยมีนัยสำาคัญตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 ดังนี้
 • ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 160 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68%
 • ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 232 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45%
 • ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 296 คน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28 %

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
 -ไม่มี-

 3) Employee Welfare and Benefits
 To elevate its employees’ quality of life at work, the Company not only provides welfare and benefits 
as required by law but also offers better welfare and benefits corresponding its business conduct. For example, 

• Benefits related to health insurance, life insurance, disability insurance, and accident insurance to 
accommodate employees in getting medical services and create life security for employees and 
their families. Moreover, annual health check-up is also provided for employees to further promote 
physical hygiene of its employees. 

• Benefits in form of financial assistance or grants for various occasions such as marriage, death of 
a family member and childbirth. 

• Employee relations activities arrangements ie. new year party, work/study trip  (local and abroad), 
sports activities, and annual company outing.  

 

 The Company arranged various kinds of compensations for its employees. Compensations for       
employees (excluding executive levels) for 2014 and 2015 are detailed below. 

Remuneration 
(million Baht)

Year 2014 Year 2015

Salary 
Bonus
Other remunerations such as commission and welfare
IPO & ESOP stock

Total

47.0
6.7
8.3

-
62.0

69.68
10.89
29.51
10.98

121.06

Significant Changes in Number of Employees for the Past 3 Years
 Number of employees working for the Company changed continuously and significantly following 
business expansion of the Company from 2013-2015 as shown below.
 • As of the end of 2013, total number of employees was 160 or equivalent to a 68% increase 
           from the previous year.
 • As of the end of 2014, total number of employees was 232 or equivalent to a 45% increase 
   from the previous year.
 • As of the end of 2015, total number of employees was 296 or equivalent to a 28% increase 
           from the previous year.

Important Labor Disputes for the Past 3 Years.
 -N/A-
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาและการเพิ่มคุณค่าของพนักงานซ่ึงถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำาเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงมีนโยบายและ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง และตอบสนองกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
โดยยึดถือตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน ดังนี้
 • มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง  
   การประเมินผลการเลื่อนตำาแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล 
      และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน 
 • ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์และวินัยในการทำางาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อ 
           กันในฐานะเพื่อนพนักงาน 
 • พนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัท 
    ช้ันนำาอ่ืนๆตลอดจนเพียงพอสำาหรับการดำารงชีพท่ีดี มีความสุข มีขวัญและกำาลังใจในการทำางานและรักบริษัท 
 • มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคนโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม ในการ 
           เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทำางานของพนักงาน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ความชำานาญ และทัศนคติท่ีดี  
           ต่อการปฏิบัติงาน รวมท้ังคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย 
 • มุ่งสร้างสำานึกธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 • งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ

โครงสร้างองค์กรและระบบการทำางาน
 นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับโครงสร้างระบบการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยรองรับต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต
ประจำาวันของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ใช้บริการสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและ
สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการปฏิรูปองค์กรเพื่อวางรากฐานของบริษัทให้
แข็งแกร่งตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว โดยการปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล โครงสร้างการพัฒนานวัตกรรม
และโครงสร้างการดำาเนินงาน ดังนี้
 • พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำากับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำาเนินไปตามแผนกลยุทธ์
 • พัฒนาความสัมพันธ์ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับ  กลยุทธ ์
           ทางการตลาดของบริษัท
 • ส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
 • วางแผนโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประเมินผลงาน และให้การตอบแทน 
           อย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพของงานที่ดีขึ้น
 • การให้บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมสื่อ รวมถึงรูปแบบการดูแลสื่อและ 
           การบริการลูกค้าของบริษัท
 • การนำาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาสนับสนุนระบบการทำางานภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาการวางแผน การปฏิบัติงาน และการกำากับควบคุมดูแล เพื่อให้นโยบายดำาเนินไปตามแผน เช่น   
           พัฒนาระบบบัญชีระบบจัดการบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น

Human Resource Development Policy
 The Company committed to develop and enhance its employees’ values as a philosophy for its human 
resource management and development to achieve its goal of creating mutual success and sustainability. The 
Company established clear policies and strategies for its Human Resource development that align with strategic 
policies in conducting business. The key policies related to human development are mentioned below. 

• Ensure an effective human resource management system covering selection, recruitment, placement,          
appointment, hiring, performance evaluation for promotion and salary adjustment under morality, 
transparency, reasonableness and clear standards. 
• Value fairness, equality, honesty, work discipline and good relationship and friendly treatment.
• Assure that employees’ compensations and welfare and benefits are appropriate, fair and               
comparable to other leading companies. The compensation must be sufficient for them to live a quality   
life happily as well as keep their morale high and make them love the Company. 
• Promote career advancement of all employees focusing on holistic human resource management in 
enhancing their capabilities including knowledge, abilities, expertise and attitude towards work. Quality 
of life of employees must also be concerned. 
• Establish a sense of good governance in employees continuously and sustainably. 
• Bear in mind that human resource management is a responsibility of executives of all levels. 

Organization Structure and Management System
 In addition to its human resource development, the Company regards efficient organization structure 
and management system as another highest priority to enable the Company to attain continuous and sustainable 
growth. Management system and structure must readily respond to changes in economic factors, consumer 
lifestyles, market trends and changing demands of advertising media users under varying environment and 
intense competition. For the past few years, the Company underwent an organization transformation with the 
purpose to lay a strong foundation for the business under long-term strategic plan. The key shake-ups included 
restructuring of its human resource department, innovation development structure and management structure 
as follow.

• Develop planning, execution and supervision to facilitate policy implementation according to 
the Company’s strategic plan.
• Enhance relationships, understanding of customers’ needs as well as public relations to be in harmony 
with the Company’s marketing strategies.
• Ensure clear and proper career advancement for capable personnel. 
• Design a clear and efficient organization structure and encourage performance evaluation and 
appropriate compensation to incentivize employees to deliver better quality of work. 
• Foster participation of all units of the Company in media innovation creation including media 
caring formats and customer service of the Company. 
• Adopt technology and necessary tools to support work systems inside the Company to optimize
 efficiency.
• Develop planning, execution and supervision to facilitate policy implementation according to plans, 
for example, accounting system, human resource management system, IT system and Risk 
management system. 
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78 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy

 คณะกรรมการบรษัิท ไดใ้ห้ความสำาคญัตอ่การปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยไดต้ระหนกัถงึบทบาท 
และหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำาหนดนโยบายสนับสนุนการ
กำากับดูแลกิจการ ซ่ึงบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้
 • สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (EquitableTreatment of Shareholders)
 • การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอทัน
เวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

 1.  การประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1)  ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำาหนด) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเองได ้บรษัิทฯเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ หรอืมอบฉันทะ 
ให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
 1.2) อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลา
ที่เหมาะสม
 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำาหนดให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ ก่อนการประชุมจะเริ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกำาหนด โดยไม่
เปลีย่นแปลงข้อมลูสำาคญั หรอืเพิม่วาระการประชุมในการประชุมอยา่งกะทันหัน เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นมสีทิธเิท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบการดำาเนนิงานของบรษัิทสอบถามแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ  และกรรมการและผูบ้รหิาร
ท่ีเกีย่วข้องจะเข้ารว่มประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ตอบคำาถามในท่ีประชุมดว้ยนอกจากนีเ้พือ่ความโปรง่ใส คณะกรรมการบรษัิท จะ
จัดให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เช่น กรรมการอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยนำาข่าวสารต่าง ๆ และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน 
 1.5) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
 1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถกูตอ้ง รวดเรว็ โปรง่ใส และบันทึกประเดน็ซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการบันทึก
วีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้บริษัทได้นำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 The Board of Directors put an importance on compliance with good corporate governance and realizes 
that it is the Board of Directors’ responsibilities to encourage good corporate governance practices to create 
trust among shareholders, investors and other stakeholders. Efficient and transparent management will lead to 
sustainable growth. With that realization, the Company has formulated and disseminated the following corporate 
governance policies for executives and other employees to acknowledge and conform to. The policies can be 
categorized into 5 sections below:
 • Right of Shareholders
 • EquitableTreatment of Shareholders
 • Role of Stakeholders
 • Disclosure and Transparency
 • Board Responsibilities

Section 1: Right of Shareholders 
 The Company ensures that all shareholders have rights to receive the Company’s information 
correctly, adequately, equally in a timely manner in order to properly make any decision. Therefore, the Board 
of Directors, stipulated the following policies. 

 1.  Shareholders’ Meeting

 1.1  The Company shall send out invitation letters to shareholders’ meeting including supporting 
documents related to meeting agendas. The invitation letter must contain objectives, reasons and comments 
from the Board of Directors for all agendas and must be sent to shareholders at least 21 days (or any duration 
as specified by law) before the scheduled meeting for the shareholders to review the information. In case that 
the shareholders cannot attend the meeting in person, the Company shall allow proxy voting either from the 
independent directors or other delegates as assigned by the shareholders using the proxy form attached with 
the meeting notice. 
 1.2 The Company shall facilitate all shareholders equally regarding the venue and proper timing of the 
meeting.
 1.3 At the shareholders’ meeting, the Company stipulated that the Chairman of the meeting inform 
and explain the attendees of the voting process for each agenda before the meeting commences officially. The 
voting will be conducted according to the order of the agenda and no abrupt change of important information 
or additional agendas are allowed. The shareholders shall have equal rights to review the performance of the 
Company, make inquiries, comments and recommendations at the meeting. Directors and executives shall 
attend the meeting to answer these questions. Moreover, the Board of Directors will arrange independent persons 
such as independent directors or Company’s auditors to count the votes at the meeting. 
 1.4 The Company shall add more channels for the shareholders to gain access to news and information 
by posting and updating related news and information on the Company’s website. Notice of the meeting, meeting 
agenda and supporting documents must be easily available for download before the meeting date. 
 1.5 The Company requires all directors to attend the meeting to respond to inquiries from shareholders. 
 1.6 The meeting minutes must be recorded with completeness, speed,correctness and transparency as 
well as include all the important questions and comments for further reviews of the shareholders. Additionally, 
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ของบรษัิทฯเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดพ้จิารณา รวมถงึสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 
14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
 1.7) เพิม่ความสะดวกให้แกผู่ถ้อืหุ้นในการไดร้บัเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคาร (ถา้มีการจา่ยเงนิปันผล) 
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้า
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นทุกราย และจะมีการดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมาย
กำาหนด) และเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทในระยะอันสมควรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนันดัประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี  บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยใช้สทิธขิองตนเสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ เพือ่สง่เสรมิให้มีการปฏบัิตอิย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันท่ีประชุม
สามัญผูถ้อืหุ้น   บรษัิทไดน้ำาหลกัเกณฑน์ีเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิท และแจง้ขา่วผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่กรรมการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบรษัิทกำาหนดผา่นช่องทางตา่งๆ 
ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ companysecretary@planbmedia.co.th  (สำาหรับการนำาส่ง
สำาเนาเอกสารอย่างไมเ่ป็นทางการ) และจดหมายลงทะเบียนมายังฝา่ยเลขานกุารบรษัิท (สำาหรับการนำาสง่ตน้ฉบบัเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา) อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 เพือ่รกัษาสทิธิให้ผูถ้อืหุ้นท่ีไมส่ะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บรษัิทจะจดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็น
แบบหนงัสอืมอบฉันทะซ่ึงกำาหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีมีรายละเอยีดชัดเจน  พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม และ
ระบุถงึเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใช้ในการมอบฉันทะอยา่งชดัเจน โดยผูถ้อืหุ้นสามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผูถ้อืหุ้น
หรอืกรรมการอิสระของบรษัิท เข้ารว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้อืหุ้นได ้ โดยบรษัิทจะแจง้
ในหนังสือเชญิประชมุถึงรายชือ่กรรมการอสิระทีผู่้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะได้อยา่งน้อย 1  ทา่น ทัง้นี้ บริษทัจะเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ โดยไม่
จำาเป็นตอ้งสง่ในวันประชุมผูถ้อืหุ้นเท่านัน้ และเพือ่สนบัสนนุให้นกัลงทุนสถาบัน และ/หรอืคสัโตเดยีนเข้ารว่มประชุมผูถ้อื
หุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อน
วนัประชมุผูถ้อืหุ้น รวมท้ังการจดัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทไปรบัหนงัสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผูล้งทุน
สถาบนั หากมีผูถ้อืหุ้นรอ้งขอมายงับรษัิท ในการนีบ้รษัิทยังไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้ห้บรกิารแกผู่ถ้อืหุ้นท่ีมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้นภายในวันทำาการถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

the meeting will be video-recorded for future reference and the shareholders meeting reports will be posted on 
the Company’s website available for the shareholders to access as well as submitted to the Stock Exchange 
of Thailand within 14 days after the shareholders’ meeting.
 
 1.7) The Company shall facilitate dividend distributions to the shareholders through banking account 
transfers (in case of dividend payment) in order that the shareholders receive the dividends on time without the 
risks of delayed delivery or lost and damaged cheques. 

Section 2: EquitableTreatment of Shareholders

 The Company shall act impartially to all shareholders and formulate policies to reserve the rights of all 
shareholders. The shareholders’ meeting will be conducted based on the agenda specified in the meeting notice 
and no agenda shall be added without notice. The Company shall send out meeting notice at least 21 days 
(or any duration as specified by law) and shall announce meeting notice on the Company’s website at least 30 
days before the scheduled meeting enough for the shareholders to have sufficient time to review the information. 

 Invitation To Shareholders to Propose Agenda Items and Candidates of Directorship 
in Advance. 
 At the Annual General Meeting, all shareholders are invited to exercise their rights to propose matters 
to be included as meeting agenda items and nominate candidates for director position in advance in order to 
promote fair and equal treatment. The rights will be given to single shareholder or a group of shareholders who 
own at least 5% of the traded shares and continuously hold the shares for the minimum time of 12 months at 
the meeting date. The Company disclosed the rule on its website and through newsfeed on SET’s website. The 
shareholders can propose meeting agenda items and nominate candidates for directorship within the period 
given by the Company through the following channels i.e. Company Secretariat’s email at companysecretary
@planbmedia.co.th  (for informal submission of copies of documents) and registered mails to Company       
Secretariat (for formal submission of original documents for considerations). However, there was no shareholder 
proposing agenda items and/or nominating candidates for directorship in advance. 

 Proxy voting 
 To reserve the rights of the shareholders who are not able to attend the meeting, the Company will 
send a Proxy Form B with clear details of items for proxy voting including required documents together with the 
notice of the meeting. The shareholders can assign their representations to a proxy or an independent directors 
to attend and cast the votes on their behalf. The Company shall include in the meeting notice at least a name 
of an independent director that the shareholders can appoint as a proxy. In addition, the Company shall make 
the meeting notice, proxy forms and other details and processes available on the Company’s website. 
 Furthermore, the Company has policies to facilitate and encourage all shareholders to attend the 
meeting by allowing the shareholders to submit proxy forms to delegate the independent directors to vote on 
their behalf in advance before the meeting day, not just only on the meeting day. Besides, to encourage 
institutional investors and custodians to participate in the shareholders’ meeting, the shareholders can beforehand 
check the list of names, information and supporting documents for meeting registration as well as arrange with 
the Company the delivery of proxy form and supporting documents from institutional investors if needed. The 
Company will provide stamp duties for the shareholders who submit the proxy forms without charge. 
 The Company will disclose the voting results on its website for each agenda item in the Annual General 
Meeting and Extraordinary General Meeting within the next day after the meeting.
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 การเข้าถึงข้อมูลบริษัท
 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ  โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.planbmedia.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2530-8081 หรืออีเมลล์ irplanb@planbmedia.co.th

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้
เคยีงท่ีเกีย่วข้อง เนือ่งจากบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุจากผูมี้สว่นไดเ้สยีตา่งๆ ซ่ึงสรา้งความสามารถในการแขง่ขันและสรา้ง
กำาไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำาหนดนโยบาย ดังนี้

 3.1 นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งละเวน้จากการทำาธรุกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการขดัแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ นอกจากนี ้
กรรมการและผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดเ้สยีอยา่งมีนยัสำาคญัในลกัษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารรายดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กรรมการจะถูก
ห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องท่ีตนมีส่วนได้เสียท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
 บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็น
นโยบายของบริษัทท่ีจะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
  2) ให้ผลตอบแทนต่อพนักงานท่ีเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด เช่น การจัดตั้ง
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปีด้วย
 3) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรพัย์สนิของพนกังาน โดยในปี 2558 
บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด 
 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการใหร้างวัลและการลงโทษพนักงานกระทำาด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยูบ่นพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ โดย
บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมทัง้ภายในและภายนอก ซึง่จะพจิารณาหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับธุรกิจของบรษิทั  เพือ่พฒันา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ในปี 2558 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึก
อบรมพนักงาน  ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้ 

จำานวนพนักงาน จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี (ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี (ชั่วโมง)
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 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

 

 Access to Company’s Information
 The Company shall not discriminate against any particular group of shareholders such as majority 
shareholders, minority shareholders, Thai or foreign shareholders. All shareholders have the equal rights to 
access information disclosed to shareholders and general public through its website at www.planbmedia.co.th 
or contact Investor Relations department at  +66 (0) 2530-8081or irplanb@planbmedia.co.th

Section 3: Roles of the Stakeholders

 The Company realizes and acknowledges the rights of all stakeholders for both internal stakeholders 
such as shareholders and employees and external stakeholders such as clients, trading partners, creditors, 
competitors, government and other related agencies including communities. Knowing that supports from the 
respective shareholders will give the Company a competitive edge and generate profits that allow a long-term 
value creation, the Company stipulated the following policies.

 3.1 Policies towards Directors and Executives
 The Company put in place policies to prevent directors and executives from using their positions for 
personal benefits. Directors and executives must refrain from any transaction with potential conflict of interest 
with the Company. Moreover, directors and executives with significant potential conflict of interest that could 
affect the independence of their opinions are not permitted to participate in any related decision-making process. 
Especially, these directors or executives will be prohibited from considerations or voting of any agenda item 
they have conflict of interest with the Company and its subsidiaries.

 3.2 Policies and Guidelines towards Employees
 The Company values its employees as the key success factor to achieve its goals and therefore 
emphasizes the fair treatment of its employees in terms of career opportunity, compensations, appointment, 
relocation and competency development by issuing the following guidelines
   1) Treat the employees with politeness and respect their individuality 
   2) Compensate the employees fairly and properly at par with the industry as well as provide and arrange 
welfares and benefits above the levels required by laws such as provident fund, 5S activity, safety, hygiene and 
environmental management for the workplace including annual health check-up for employees. 
  3) Maintain working environment for the safety of life and property of employees. In 2015, there was 
no report of severe accidents that led to death or critical injuries under Company’s operations.
   4) Appointment and relocation including rewarding and punishment must be conducted with honesty 
and based on each employee’s knowledge, abilities and appropriateness. 
  5) Company shall stress on knowledge and competency development of the employees in a consistent and 
thorough fashion. The Company organised various trainings both internally and externally that are in line with Company’s 
business and its employees’ needs in order to develop their competencies to be able to perform their jobs professionally. 
In 2015, average hours of training per employee from both internal and external trainings are as shown below:

No of Employees Number of hours of training for all 
employees (hours)

Average hours of training per 
employee (hours)
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 6) Listen to employees’ opinions and recommendations based on their professional knowledge.
 7) Strictly abide by laws, rules and regulations related to employees.
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 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
จึงกำาหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2) นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ 
โดยสม่ำาเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3) แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั ถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิทท้ังในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ืน่โดยใช้ข้อมูลใดๆของบรษัิทซ่ึงยงัมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ 
หรือดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 
 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า จึงได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
 1) บรกิารลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มให้การบรกิาร ตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ เตม็ใจ ตัง้ใจ 
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รักษาความลับของลูกค้า และไม่
นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการ
โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัท
 3) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

 3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า คำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย โดยคัดเลือกลูกค้าด้วย
ความเป็นธรรม คำานงึถงึช่ือเสยีง ความสามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณ ์สถานะภาพทางการเงนิ ความถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย ตลอดจนยึดหลกัการปฏบัิตท่ีิเสมอภาค เนน้ความโปรง่ใส และความตรงไปตรงมาในการดำาเนนิธรุกจิ และ
จะปฏบิตัติอ่คูค่า้ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบรษัิทอย่างเครง่ครดั หลกีเลีย่งสถานการณท่ี์กอ่ให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกจิ โดยมีแนวปฏบัิตดิงันี้
 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 2) กรณท่ีีมีข้อมูลวา่มีการเรยีก หรอืรบั หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุรติเกดิข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญา
และพนัธะทางการเงนิอย่างเครง่ครดัโดยเฉพาะเรือ่งเงือ่นไขคำา้ประกนั การบรหิารเงนิทุนและการชำาระหนี ้ตลอดจนไม่ใช้
วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

 3.3 Policies and Guidelines towards Shareholders
 Bearing in mind that the Company belongs to the shareholders, the Company committed to delivering  
  added values to the shareholders in the long term and thus stipulated the following guidelines.
 1) Perform their duties with honesty and make decisions based on professional conducts with 
 prudence and fairness to both majority and minority shareholders for the best interest of all shareholders. 
 2) Provide fact-based reports on the Company’s status, performance, financial position as well 
         as accounting and other related reports consistently and adequately.
 3) nform all shareholders equally of Company’s future directions and trends for both positive and 
         negative sides based on realistic possibilities with sufficient supporting information and reason.
 4) Avoid seeking personal benefits for yourself and other parties through the use of private 
         information of the Company or refrain from any action that has potential conflict of interest with 
         the Company. 

 3.4 Policies and Guideline towards Customers 
 The Company issued the following guidelines stressing the importance of customers to the Company’s 
business.
 1) Deliver services to the customers with politeness and enthusiasm. Always be ready to take care of 
          customers as close relatives with honestly, willingness and full attention as well as ensure right, quick 
          and trustful services.
  2) Maintain confidentiality of customers’ information and refrain from using the information for personal benefits   
          or the benefits of related others. 
 3) Provide correct, adequate and up-to-date information to customers regarding the Company’s 
          services. False advertising that can lead to misunderstandings on quality or conditions of Company’s services   
          is prohibited. 
 4) Recommend the most efficient and beneficial ways for customers to receive the services from the Company. 

 3.5 Policies and Guideline towards Business Partners. 
 Under its polices towards business partners, employees are required to treat business partners with fair-
ness and honesty and act for the best interest of the Company under fair compensation. business partner selection 
should be conducted fairly based on reputation, capacity, expertise, experience, financial status and lawfulness. 
Moreover, equitable treatment, transparency and straightforwardness must be ensured while business partners must 
be treated in accordance with agreements, contracts and business ethics. The Company must avoid situations 
that can potentially lead to conflict of interest. Negotiation and settlement of issues must concern relationships with 
business partners. The following guidelines are applied. 
 1) Do not solicit, accept or pay any wrongful benefit in dealing business with its business partners.
 2) information involving solicitation, acceptance or payment of any wrongful benefit must be 
         disclosed and both parties must mutually resolve the problem instantly and fairly. 
 3) Strictly conform to agreed conditions and in case of any breach of the condition, notify the business  
      partners in advance in order to seek mutual solutions.

 3.6 Policies and Guideline towards Creditors 
 In conducting business, the Company is obliged to treat the creditors with fairness, responsibility and 
transparency and strictly comply with conditions in contracts or financial obligations. The Company honors its 
obligations of repayment, guarantee conditions and capital management. The Company shall not be involved in 
fraudulent activities such as concealing information or facts that can lead to any damage to its creditors. In case of 
any breach of contract, the Company must notify the creditors in advance to seek mutual solutions to the issue. 
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 3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
 บรษัิทมีนโยบายท่ีจะปฏบัิตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ขัน
ด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้
 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3) ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำาหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำาการค้ากับบริษัท
เท่านั้น 
 5) สนบัสนนุการรว่มมือกบัคูแ่ข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชนข์องผูบ้รโิภค มิใช่เป็นไปเพือ่การผกูขาดการจดัสรร
รายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร การกำาหนดราคาสนิคา้และบรกิาร อันจะกอ่ให้เกดิผล
เสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม 

 3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน 
 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะดำาเนนิธรุกจิท่ีเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคมและยึดมัน่การปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงท่ีด ี
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริม ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทจึงผลักดันนโยบาย
ความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ 
โดยบรษัิทเช่ือวา่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมจีติสำานกึตอ่สงัคมและสว่นรวมจะเป็นพลงัขับเคลือ่นท่ีสำาคญัอนันำาไปสูก่ารพฒันา
ที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ 
 
 3.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 บรษัิทมนีโยบายท่ีให้การสนบัสนนุกจิกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตลอด
จนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ  บรษัิทมีการสง่เสรมิ
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ส่ง
ผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร 
 ท้ังนี้ บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ถูกกำาหนดและนำามาใช้กับพนักงานท่ัว
ทั้งองค์กร โดยบรรจุเนื้อหานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

 3.7 Policies and Guidelines towards Competitors
 The Company encourages fair competition with its competitors and is against wrongfully obtaining or 
using trade secrets of its competitors. The following guidelines are applied. 
 1) Conduct business under proper competition rules.
 2) Do not wrongfully obtain trade secrets or other confidential information .
 3) Do not sabotage reputation of the competitors through false accusation. 
 4) Promote and support free market and fair trade and do not encourage monopoly or exclusive agreement. 
 5) Encourage collaborations with competitors in the format that benefits the consumers, not for the 
purpose to monopolize revenue streams or market shares that can result in lower quality of products and services 
or pricing of products of services that are not in favor of the interest of consumers in general.

 3.8 Policies and Guideline towards Society/Community
 The Company implemented policies that make it accountable for the economy and the society and 
commit to good citizenship practices and compliance to applicable laws, rules and regulations. The Company 
thrives on growing its business while enhancing the quality of the society and community it operates in. Social 
responsibility is encouraged in every part of the Company from policy/directional level to operational level. The 
Company truly believes that business conduct with social responsibility is the key driving force for sustainable 
development of the community and the country. 

 3.9 Environmental Policy 
 The Company put in place policies supporting activities that help promote quality of life, hygiene and 
environment including safety of life and property in the workplace. The Company also encourages efficient 
resource utilization through energy saving measures and recycling/reuse aiming to enhance environmental 
awareness of the employees in the Company.
 The Company has set clear goals and objectives in its environmental management to be applied 
company-wide. The contents are also included in the new employee orientation program. 
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นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. การละเมิดสิทธิมนุษยชน
 บรษัิทมีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไมแ่บ่งแยกถิน่กำาเนดิ เช้ือชาต ิเพศ อาย ุ
สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 2. การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
 บรษัิทตอ่ตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างย่ังยืน  
ท้ังนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงเพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืปฏบัิต ิบรษัิทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันและไดม้กีารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

 3. การให้และการรับของขวัญ
  พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 พนกังานจะตอ้งไม่ให้หรอืรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดท่ีอาจทำาให้เกดิอิทธพิลในการตดัสนิใจ เวน้
แตก่รณปีกตปิระเพณนียิมท่ีมกีารให้ของขวญัแกก่นั และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมข้ีอสงสยัวา่การรบันัน้ไมเ่หมาะสม ผู้
บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

 4. การบริจาคเพื่อการกุศล
 เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคม บรษัิทสามารถบรจิาคเพือ่การกศุล ซ่ึงอาจอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิหรอืรปูแบบอ่ืนๆ 
เพื่อให้ม่ันใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ดังนั้น ในการบริจาคเพื่อการ
กุศล พนักงาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บรษัิทแลว้แตเ่พือ่ให้พนกังานในบรษัิทรบัทราบถงึนโยบายดงักลา่ว บรษัิทไดมี้การสือ่สารและอบรมผูบ้รหิารและพนกังาน
ผ่านการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ 
 ในการนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ companysecretary@planbmedia.co.th ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององคก์ร โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้า่ ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะเกบ็ข้อมูลของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั เพือ่เป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมท้ังจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา ท้ังนี้ บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

Policies on Business Ethics

 Policies regarding ethical business conducts that promote good corporate governance are summarized 
below.

 1. Violation of Human Rights
 The Company has set clear policies and practices that offer all stakeholders fairness under applicable 
rules and regulations related to employees and international basic human rights. This includes no discrimination 
against birthplace, nationality, age, color, religion, disability, roots, educational institution or other statuses and 
conditions that are not relevant to their abilities to perform their professional duties. Additionally, respect to 
individuality and human dignity are rigorously encouraged.  

 2. Anti-corruption and Bribery Policy
 The Company is strongly against all kinds of corruptions and briberies and implemented policies ensuring 
the compliance to laws and good citizenship for the society and the country of its employees. Besides, the 
Company encourages its business partners to legally conduct their businesses under shared goals of promoting 
sustainable social development. In order to show its commitment in anti-corruption initiatives, the Company has 
set out clear rules and guidelines regarding the matter for the directors and employees to follow and published 
them on the Company’s website. 

 3. Giving and Acceptance of Gifts
 Employees must not solicit gifts, assets or any benefit from constructors, traders, suppliers, investors 
or any party related to the Company business. 
 Employees must not give or accept gifts, assets or any benefit that could influence their decision-making 
except in case of normal gift-giving traditions with reasonable values. Supervisors have the authority to return 
the gifts if the acceptance is deemed dubious. 

 4. Donation for Charities
 To give back to the society, donations to charitable organizations are permitted either in monetary or 
other formats. However, employees and/or related departments must provide documents detailing the charity 
causes to the Managing Director for approval to ensure that the donations will not be used as a means to avoid 
outright bribery. 
 Apart from posting policies and guidelines on anti-corruption and bribery on its website, the Company 
also includes these contents in its new employee orientation program to communicate and reiterate these policies 
to its executives and employees. 
 In case of any dubious action that incurs risks of corruption and bribery, ones must notify the authority 
or send complaints to companysecretary@planbmedia.co.th as a direct channel to high-level concerned persons. 
The whistleblowers can rest assured that the complaint or tip-off will be kept confidential and anonymous to 
protect the rights of the complainants. Suitable persons will be appointed to examine and follow up on all cases 
and the Company will consistently evaluate the potential risks from activities prone to corruption and bribery. 
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 5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 บรษัิทมนีโยบายไม่ใช้และไมส่นบัสนนุการลว่งละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ได้ดำาเนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำา 
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท โดยไดมี้การกำาหนดแนวปฏบัิตดิา้นการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำาหรบัเอกสาร
และข้อมลูท่ีถอืเป็นความลบัของบรษัิทจะจดัเกบ็โดยหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งไวใ้นระบบงานของหนว่ยงานนัน้ๆ ซ่ึงหนว่ยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ อันเป็นการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำางานเท่านั้น
 นอกจากนี้ บริษัทยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามท่ี
กำาหนดไวใ้นพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอรพ์.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

 7. การแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
สามารถตดิตอ่หรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งท่ีอาจเป็นปัญหาโดยรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการบรษัิทไดโ้ดยตรงผา่นเลขานกุารบรษัิท 
(companysecretary@planbmedia.co.th โทรศัพท์ : +66 (0) 2530-8053-6 #108) ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้
ว่า บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 
 สำาหรับพนักงานของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน เช่น แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์หรือข้อ
รอ้งเรยีน รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผูย่ื้นเรือ่งรอ้งทุกขห์รอืขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอื พยานผูใ้ห้ข้อมลูจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน

 8. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้

1) ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำาหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกันไว้
เป็นลายลกัษณอั์กษรไวใ้นระเบียบอำานาจอนมัุตแิละดำาเนนิการ และ/หรอืขออนมุตัจิากผูถ้อืหุ้นตามข้อกำาหนดของ 
ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis)
2) กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เกีย่วกบัรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
และรายการท่ีเกีย่วโยงกนัอยา่งสม่ำาเสมอโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ไมม่สีทิธิอ์อกเสยีงหรอื
อนุมัติรายการนั้น
4) ในกรณท่ีีมกีารทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเข้าข่ายจะตอ้งเปิดเผยข้อมูลหรอืขออนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นตามขอ้กำาหนด
ของ ตลท. ก่อนการทำารายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยว
โยง นโยบายการกำาหนดราคามลูคา่ของรายการ เหตผุลของการทำารายการ  รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

 5.  Infringement to Intellectual Property Rights or Copyrights 
 The Company has set out policies that prohibit intellectual property right infringement. All directors, 
executives and employees must not violate computer software copyrights by downloading and/or installing any 
software programs that are not undertaken by the Company’s IT department. Additionally, regular inspections 
from the IT department will be conducted to prevent any kind of software copyright infringement.

 6. The Use of Information and Communication Technology
 Information security measures and guidelines are implemented to defend valuable or confidential
 information from intentional or imprudent disclosure to external parties. All confidential or private information 
and documents are stored and protected in the respective departments’ systems. Access is only limited to 
authorised departments or persons who are a member of working team as a part of access control policy.
 Besides, the Company requires its IT department to store applicable user information according to 
Thailand Computer Crime Act BE2550 and announcements from the Ministry of ICT on rules regarding computer 
traffic data storage of service providers. 

 7. Complaint
 The Company offers various processes or channels for all stakeholders to file their complaints directly 
to the Board of Directors through Company Secretary (companysecretary@planbmedia.co.th 
 Tel: +66 (0) 2530-8053-6 #108). Whistleblowers or complainants are ensured of their anonymity and confidentiality.
 To guarantee justice and fairness for its employees as a valuable human capital, the Company
established channels for the employees to send their complaints as well as informed them of the approaches 
and procedures. The Company has proper conducts for complaint handling to investigate and find out facts 
to uphold justice and protect the complainant/whistleblowers or witnesses of unfair relocations/demotions or 
disciplinary actions. These conducts must be published in writing in Human Resource Management Guidelines 
and announced to all employees. 

 8. Conflict of Interest 
 The Board of Directors formulated following policies and guidelines to prevent conflict of interest that 
may occur.

1) To avoid any conflict of interest, the Board of Directors must be prudent in supervising all transactions 
with potential conflict of interest. Policies and procedures regarding related party transactions must be 
published in writing in the Delegation of Authority Manual and/or get approvals from shareholders as 
required by the Stock Exchange of Thailand. Moreover, Arm’s Length Basis must be applied in compli-
ance with the Stock Exchange of Thailand’s rules that ensure independence and equality of transactions 
in terms of prices and conditions. 
2) In case that the Board of Director is authorized to approve related party transactions, independent 
directors or the audit committee must attend the meeting of the Board of Directors. 
3) The Audit Committee will report to the Board of Directors of transactions with potential conflict of 
interest including related party transactions on a regular basis while interested persons have no right to 
vote or approve those transactions. 
4) In case that there exist related party transactions that are subject to information disclosure  or   
shareholders’ approval according to the Stock Exchange of Thailand, details of the transactions regard-
ing the nature of relationship between related parties, transaction pricing policies, rationales behind the 
transaction as well as respective comments from the Board of Directors on the transactions must be 
disclosed to the shareholders
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5) ในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มี
การกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบ
อำานาจอนุมัติและดำาเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 6) คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำาการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7) คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำานิยามของ ก.ล.ต. 
และ ตลท.) ตอ้งจดัทำารายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนและจดัสง่ให้กบับรษัิทฯ และให้เลขานกุารบรษัิทสรปุรายงาน
การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลท่ีเกีย่วข้องของบรษัิทฯ รวมถงึรายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง ตอ่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำาทุก 6  เดือน
8) คณะกรรมการบรษัิท กำาหนดให้มกีารเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสำาคญั โดยแสดงรายละเอียดช่ือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำาหนดราคา และ
มลูคา่ของรายการ เหตผุลความจำาเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 
ไวใ้นรายงานสารสนเทศ และ/หรอืแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปขีองบรษัิท

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 บรษัิทจะดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัช่ัน ยดึม่ันคณุธรรม จรยิธรรม บรหิาร
งานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังนี้ บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท 
 การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ “การปฏบัิตหิรอืละเวน้การปฏบัิติในตำาแหนง่หนา้ท่ีหรอืใช้อำานาจในตำาแหนง่
หนา้ท่ีโดยมชิอบ การฝา่ฝนืกฎหมาย จรยิธรรม ระเบียบหรอืนโยบายของบรษัิทฯ เพือ่แสวงหาประโยชนอั์นมิควรได ้ท้ังนี ้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำาธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น”
 นอกจากนั้น บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
4. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี และ

พร้อมจะนำาหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงาน
ด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

5. บรษัิทจดัให้มกีระบวนการบรหิารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถงึความมุ่งมัน่ของบรษัิทฯ ตอ่มาตรการตอ่ตา้นการทุจรติ
และคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำาแหน่ง

6. บรษัิทจดัให้มีการตรวจสอบภายใน เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในช่วยให้บรษัิทฯ บรรลเุป้า
หมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ และ
ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำาหนดให้ทุกหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

8. กำาหนดให้เลขานกุารบรษัิทฯ และผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน เป็นบุคคลท่ีทำาหนา้ท่ีให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี

5) In case of related party transaction in the format of financial assistance, the Board of Directors has 
set out guidelines regarding this kind of transaction in the Delegation of Authority Manual approved by 
the Board of Directors.
6) The Board of Directors prohibits directors, executives and employees who have inside information 
from engaging in any purchase/sales of Company’s shares during the period of one month prior to the 
public disclosure of its financial statements. 
7) The Board of Directors stipulates that directors, executives and interested persons (as defined by SEC 
and SET) prepare and submit their conflict of interest reports to the Company and the Company Secretary 
summarizes and presents the report of conflict of interest of directors, executives and interested persons 
including changes in the reports to the meeting of the Board of Directors on a semi-annual basis. 
8) The Board of Directors requires all details of significant related party transactions to be disclosed in 
the information reports and/or Form 56-1 and annual report. The details must contain lists of names, 
relationship, type of transaction, conditions, pricing policies, transaction’s value, rationales and comments 
from the Audit Committee and/or the Board of Directors. 

 Anti-Corruption Policy
 The Company is committed to conducting business with morals, ethics, transparency and accountability 
to all stakeholders and emphasising the importance of anti-corruption actions. To ensure that the directors, 
executives and employees of the Company shall perform their duties with those values, the Company stipulated 
their business ethics and professional ethics as a part of its Corporate Governance Policy. 
 Corruption is defined as “an action or inaction that involves the misuse of power/authority including 
violations of laws, ethics, rules and regulations or Company’s policies to seek inappropriate benefits in forms of 
solicitation, acceptance, proposal, or offer of assets or other benefits from government officials or other parties 
that conduct business with the Company”
 The Company has set clear policies as guidelines for its employees to follow regarding anti-corruption 
effort as below.

1.  Directors, executives, employees of the Company are prohibited to undertake or support any kind of 
corruption and are required to strictly conform to Anti-Corruption measures.

2. Directors, executives, employees of the Company have duties to comply with good corporate governance and 
Anti-Corruption policies. The Board of Directors assigned the Management to announce and implement 
anti-corruption measures throughout the organization. 

3. Create organizational culture that values honesty and justice.
4. Organize trainings for employees to encourage them to perform their duties with honesty and strictly 

comply with organization-wide business and ethical conducts under corporate governance policies.
5. The Company put in place human resource management processes that reflect its commitment to 

anti-corruption measures from selection to trainings, performance evaluation, rewards and promotions. 
6. The Company ensures that its internal control system is adequate to achieve its set goals. Internal audit 

must be thorough and covers all departments in order to guarantee compliance to rules and regulations 
as well as to detect errors and weaknesses in order to make recommendations that help improve the 
efficiency and effectiveness of its operations under good corporate governance policy. 

7. Cooperate with government in disclosing income statements to National Anti-Corruption Commission 
(NACC) for all departments that enter contracts with the government. 

8. Company Secretary and internal audit manager are assigned roles to promote good corporate governance. 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบรษัิท มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิและอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำาเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
 คณะกรรมการบรษัิท มุ่งม่ันท่ีจะดแูลให้มีการปฏบัิตติามกฎหมายข้อบังคบั และระเบียบท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
 
 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่ม
นักลงทุนต่างๆ โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั่วถึง 
โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ  เพือ่ทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันกัลงทุน
หรอืผูถ้อืหุ้น รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย บรษัิทจะจดัให้มีการประชุมเพือ่วเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานเปน็
ประจำา รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมลูขององคก์ร ข้อมูลทางการเงนิและข้อมลูท่ัวไปให้แกผู่ถ้อืหุ้น นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บรษัิท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท 
ยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็น
ประจำาผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิ งบการเงนิ ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจำาปี โครงสรา้งบรษัิท ผูบ้รหิาร โครงสรา้งการถอืหุ้นและผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่
 นอกจากนี ้บรษัิท ให้ความสำาคญัตอ่รายงานทางการเงนิ เพือ่ให้แสดงถงึสถานะทางการเงนิและผลประกอบการ
ท่ีแท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึง
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
(แบบ 56-1) รวมถงึการเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี
 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิท กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางเวบ็ไซต์
ของบริษัท (http://investor-th.planbmedia.co.th) โดยสม่ำาเสมอด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
บริษัท ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
4) งบการเงนิ และรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการดำาเนนิงาน ท้ังฉบับปัจจบัุนและของปีกอ่นหนา้
5) แบบ 56-1 และรายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
7) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
10) นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

Section 4 Disclosure of Information and Transparency
 The Board of Directors established clear policies to disclose financial and other information related to 
the Company’s business and performance that are correct, complete, adequate, consistent and timely as well 
as representing its true financial and operational status including its future business trends.
 The Board of Directors thrives on ensuring strict compliance with related laws, rules and regulations 
pertaining to disclosure of information and transparency. The Company shall disclose its information in both Thai 
and English through various channels including its website, press’ channels and distributed media of the Stock 
Exchange of Thailand so that its investors and other stakeholders can get an easy access to the information. 
Continuous improvement of information disclosure is expected under the guidelines announced by the Stock 
Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.
 
 Investor Relations 
 The Company is dedicated to nurturing its relationships with investors as well as maintain information 
disclosure standards for shareholders and other groups of investors based on equality, consistency, correctness, 
completeness, thoroughness, transparency and timeliness. Therefore, the Company set up its Investor Relations 
Department to specifically handle issues regarding the matters. 
 Investor Relations department directly reports to the Managing Director and acts as a contact point for 
investors, shareholders, institutional investors and minority shareholders. Meetings are conducted regularly to 
analyze business performance of the Company while organization and financial information and other general 
information are disclosed to shareholders, analysts, credit rating agencies and related parties through various 
channels such as reports to the Stock Exchange of Thailand or the Securities and Exchange Committee and 
the Company’s website. Furthermore, information on the Company’s website is posted and updated in both Thai 
and English on a regular basis ;for example: vision, mission, financial statements, public relations news, annual 
reports, organizational structure, management structure, shareholding structure and majority shareholders to 
ensure correct and most current information for investors. 
 Additionally, the Company focuses on providing financial statements that represent its true financial status 
and business performance with accuracy, completeness and adequacy under Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP). The Company will publish information on its directors including roles and responsibilities of 
the Board of Directors and other sub-committees as well as remunerations of directors and high-level executives 
in its annual report (Form 56-2)  and annual information disclosure form (Form 56-1).
 Information will be published and updated in both Thai and English on its website 
(http://investor-th.planbmedia.co.th) on a regular basis. Information on the Company’s website shall include 
but not limited to

1) Vision and mission
2) Company’s business
3) Lists of names of the Board of Directors, sub-committees and high-ranked executives
4) Financial statements and reports related to financial position and business performance of 

current year and previous year
5) Form 56-1 and downloadable annual reports
6) Direct and indirect shareholding structure
7) Group of companies’ structure including subsidiaries and associated companies
8) Direct and indirect majority shareholders who own more than 5% of outstanding shares with 

voting rights
9) Notice of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders
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11) กฎบัตรหรอืหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ คณุสมบัต ิวาระการดำารงตำาแหนง่ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

12) จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม จำานวนครั้งต่อปี

Company Visit
Analyst Meeting
Roadshow
Opportunity Day

27
 2
10
 1

  ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

 การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกนั รวมท้ังจดัทำาและปรบัปรงุข้อมลูบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทให้มคีวามครบถว้นอยา่งสม่ำาเสมอและรวดเรว็ทันเหตกุารณ ์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

 นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน
 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน อาทิ เช่น  ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานและ
การเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทในการรายงานทางการเงนิ และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน
การเปดิเผยในรายงานประจำาปีเกีย่วกบัจำานวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยแตล่ะท่านเข้ารว่มประชุม หลกัเกณฑ์
การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมท้ังคา่ตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมลู
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุน 
หรอืตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุ้นตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ขอ้มลูตามขอ้บังคบั
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงินและรายงานประจำาปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจ
จะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

10) Good corporate governance policy
11) Corporate charter or roles and responsibilities, qualifications, and term of office of the Board of 

Directors, sub-committees including issues that require approvals from the Board of Directors
12) Ethics and code of conducts for employees and directors
13) Contact information of units or persons responsible for investor’s relation such as telephone numbers

In 2015, the Company managed the following contact with related parties to provide Company’s information 
as summarised below:

Activity Number of Times Per Year

Company Visit
Analyst Meeting
Roadshow
Opportunity Day

27
 2
10
 1

  The Company has no record of incidents that it was executed by regulators regarding misconducts in 
information disclosure. 

 Board of Directors Report on Financial and Non-Financial Issues 
 The Board of Directors has a responsibility to disclose both financial and non-financial information with 
adequacy, credibility and timeliness in order that the shareholders and other stakeholders have an equal access 
to the information. The Board of Directors must ensure that the information on the Company’s website is updated, 
complete, consistent and current. Contents must be carefully prepared and published in easy-to-understand 
and concise language as well as in a clear, accurate and transparent manner. 

 Policy on Disclosure of Public Information
 The Company has a policy to disclose important information to the general public ranging from 
financial position and operating performance, organizational shareholding structure, list of names and biographies 
of the Board of Directors, sub-committees and management team, risk factors and risk management policies 
for predictable risks related to both operations and finance, corporate governance structures and policies to 
roles and responsibilities of the Board of Directors in financial reporting and Audit Committee’s report from 
the Chairman. In addition, important information also covers attendance reports of directors and members of 
sub-committees, remuneration criteria for the Board of Directors and high-level executives, remuneration for 
each individual director, information report on the Company’s operating performance, related information that 
can influence prices of the Company’s shares or investment decisions or shareholders’ interests according 
to announcements of Stock Exchange of Thailand and other applicable laws, rules and regulations and other 
required information. The Company shall also make its financial statements and annual reports available in 
various channels not limited to the Stock Exchange of Thailand’s information feeds and its own website. The 
purpose of this public disclosure is for investors or potential investors to make informed decisions on their 
investments in the Company.
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทการกำากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาว และเพือ่ให้ม่ันใจวา่การดำาเนนิงานของบรษัิทเป็นไปในทิศทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย  ทิศทางการดำาเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยจะยึดถอืตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ
กรรมการอสิระซ่ึงเป็นเพศหญิง 2 ท่าน  อนึง่ บรษัิทไมมี่กรรมการและกรรมการอสิระท่ีดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียน
มากกวา่ 5 บรษัิท และบรษัิทไม่มีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอืน่และบรษัิทจด
ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท  ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความ
จำาเป็นท่ีจะต้องเข้าไปกำากับดูแลบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทมีกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร
มากกว่า  1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทำางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 

 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ทำา
หนา้ท่ีกำาหนดนโยบาย วสิยัทัศน ์กลยทุธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษัิทตลอดจนกำากบัดแูลให้
คณะผูบ้รหิาร บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใตก้รอบของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ข้อบังคบัและมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น มตท่ีิประชุมคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุรติ ระมัดระวงั 
ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 
3 ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 9  ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
โดยสามารถตั้งคำาถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 
 1.ปฏบัิตหินา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ข้อบังคบัของบรษัิทมตคิณะกรรมการบรษัิท และมตท่ีิ            
         ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
 2.พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 
         ทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่าย
 จัดการจัดทำา
 3.กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ   
         ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 4.ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ 
         ของบริษัทฯ

Section 5 Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 1) Board of Directors Structure
 The Board of Directors holds responsibilities to the shareholders in conducting, supervising and directing 
business to meet the set goals in the way that optimise shareholders’ benefits while keeping the best interest 
of all stakeholders at heart.
 The Board of Directors shall act in compliance with laws, objectives, rules and regulations of the Company 
as well as resolutions from the shareholders’ meeting. The Board of Directors must perform their duties with 
honesty and act in good faith for the best interest of the shareholders and other stakeholders in both short and 
long run. To attain Company’s goals, the Board of Directors must make sure vision, mission, goals, policies, 
directions, strategic plans, work plans, annual budgets of the Company are in place. The Board of Directors shall 
provide opinions and make decisions regarding the business of the Company as well as monitor and supervise 
its business to achieve its goals in accordance with the guidelines recommended by the Stock Exchange of 
Thailand and the Securities and Exchange Commission. 
 The Board of Directors consists of a 9 members; 3 of which are independent directors and 2 of them 
are female. Noted that there is no director or independent director who holds directorship in more than 5 public 
companies and the Company has no policy that allows executive directors to hold their directorship in more 
than 2 other companies or public companies. The exception is made in case of its subsidiaries, affiliates and 
associated companies where directors have to represent the Company in supervising and managing for the best 
interest of the Company. There are more than 1 non-executive director who possess direct working experience 
related to the business of the Company.

 2) Roles and Responsibilities of the Board of Directors
 The Board of Directors comprises knowledgeable individuals with expertise and experience in conducting 
business who are responsible for formulating/setting policies, vision, strategies, goals, missions, business plans 
and budgets of the Company as well as supervising the management team to conduct business efficiently and 
effectively according to its goals and in compliance with laws, objectives, rules and regulations and resolutions 
of the shareholders’ meeting. The directors must perform their duties with accountability, honesty and prudence 
in accordance with good conducts in order to add highest economic values to the business and for highest 
stability to the shareholders. 
 The number of independent directors must be at least one third of the total number of directors in the 
Board of Directors and not lower than 3. The Board of Directors consists of 9 members and 3 of which are 
independent directors. Independent directors must be fully qualified according to related announcements of the 
Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange of Thailand. In addition, at least half of the number 
of the Board of Directors must be residents of Thailand. 
 Each director shall perform his/her duties and maintain their independent discretion in making decisions 
on various issues as well as questioning, commenting or objecting in case of conflicts pertaining to issues affecting 
interests of stakeholders without being under influence of any particular party.

 Roles and Responsibilities of the Board of Directors 
 1.Members of the Board of Directors are required to conform to laws, objectives, rules and 
          regulations of the Company, resolutions of the Board of Directors, resolutions for the shareholders’    
          meetings with and perform their duties with accountability, prudence and honesty.

  2.Review and approve visions, business strategies, business direction, goals, guidelines, work plans      
  and budgets of the Company and its subsidiaries as proposed by the management.
  3.Supervise overall management and performance of the CEO, management, or any person as  
  signed to perform managerial duties as stipulated by the Board of Directors’s policy.
  4.Monitor the Company’s operating performance constantly and ensure that it is in line with 
  businessplan and budgets.
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        5.ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้รวมทั้ง
        6.จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในจัดให้มีการทำางบดุล และงบกำาไรขาดทุน ณ   
        วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้   
        ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี และพจิารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ กอ่นนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นในการประชุมสามญัประจำาปี เพือ่พิจารณาอนมุตัิ
8.จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดงักลา่วอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้เชือ่มัน่ไดว้า่บรษัิทฯ มีความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วข้องทุกกลุม่
ด้วยความเป็นธรรม
9.พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่ง 
ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนใดและกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

 ท้ังนี ้การมอบหมายอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท นัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบ
อำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง (ตามท่ีนยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน) อาจมีสว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ  หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ืน่ใด
กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิท ยกเว้นเป็นการอนมัุตริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 3) การประเมินตนเองของกรรมการ
 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรยีบเทียบกบั
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
 ท้ังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินท้ังคณะและรายบุคคล รวมท้ังเปิดเผยหลัก
เกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำาปีเหนือหลักการกำากับดูแลกิจการใน 5 หมวดที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว  ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) 
การเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะ
กรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ 

5.Ensure that the Company and its subsidiaries adopt proper and efficient accounting systems including 
internal control and internal audit systems.
6.Assure that balance sheets and income statements are prepared and complete at the end of       
accounting year and sign off those financial statements before presenting to shareholders’ meetings 
for approval.
7.Consider and approve selection and nomination of Company’s auditor including proper remunerations as 
proposed by the Audit Committee before presenting to shareholders’ meeting for approval
8.Ensure that corporate governance policies under good governance are put in place in writing and 
applied efficiently throughout the Company to affirm accountability and fairness to all stakeholders.
9.Review and approve qualified individuals whose qualifications abide by Public Company Act BE2535 
(and its amendments) and the Securities and Exchange Act BE2535 (and its amendments)          in-
cluding announcements, rules and regulations or procedures related to the appointment in case that a director-
ship position is vacant due to other causes apart from official end of term. Review and approve directors to 
replace ones who complete their terms including their remunerations and propose to                 the 
shareholders’ meetings for approval.
10.Appoint the Audit Committee or any other sub-committees and define their roles and responsibilities 
of those sub-committees to assist and support the Board of Directors’ duties. 
11.Identify, authorise and adjust the list of authorised directors who can sign and bind the Company.
12.Review and appoint executives as defined by the Securities and Exchange Committee and the Capital 
Market Supervisory Board including Company Secretary and determine proper remunerations for those 
executives.
13.Ask for professional opinions from external organisations when necessary for decision-making purposes.
14.Encourage directors and executives of the Company to participate in various seminars organised 
by Thai Institute of Directors (IOD) for the curriculum related to roles and responsibilities of directors or 
executives. 

 In addition, delegations of roles and responsibilities of the Board of Directors shall not be in the manner 
that the delegation of authority or granting of sub-power of attorney allows the Board of Directors or its delegates 
to approve any transaction that they have a conflict of interest with the Company or its subsidiaries or there is 
personal interest involved (as defined in the announcements of the Securities and Exchange Commission or 
the Capital Market Supervisory Board) The exception can be made in case of transactions that comply with 
policies and practices approved by the shareholders’ meetings or the Board of Directors. 

 3) Self-Evaluation of Directors
 The Board of Directors and other sub-committees should appraise their performances at least on an 
annual basis. The purpose of annual appraisal is for the Board of Directors to find solutions to any issue and 
set standards or benchmarks for future performance evaluation.
 In addition, performance evaluation of the committees will be conducted both as a committee and as 
an individual director. Criteria, processes and overall evaluation results will be disclosed in the annual report 
before Corporate Governance Policy part in those 5 sections as mentioned earlier. Performance evaluation 
form for individual evaluation is divided into 5 topics as follow (1)Directorship Appointment  (2) Ethics (3) Roles 
and Responsibilities (4) Meetings of the Committee (5)Overall Performance of the Director
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 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• คณะกรรมการบรษิทั มกีารกำาหนดการประชุมลว่งหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ตอ่ปี มกีารประชุมพเิศษเพิม่
ตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำาหรับประชุมทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

• มีการกำาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่อง
เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

• ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย 
และเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำาคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

• ในการพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งท่ีพจิารณา ไม่มีสทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่
อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ

• การประชุมทุกครัง้ ตอ้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำานวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อทำาหน้าท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อยจำานวน 5 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะ
กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

5/5

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

5/5

3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

5/5

  โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 4) Board of Directors Meeting
 The Company has set out the following rules for the meeting of the Board of Directors: 

• The Board of Directors shall generally convene at least quarterly. Extra meetings can be arranged 
if necessary and appropriate. In that case, notifications must be made at least 7 days before the 
meeting. For all meetings, a quorum is complete when at least half of the directors attend the meeting.

•  Agenda must be determined in advance. Company Secretary is assigned to ensure that all directors 
receive meeting documents at least 7 days before the meeting date that allows them to have enough 
time to review and consider agenda items in order to comment or vote. 

• Chairman of the Board of Directors must allocate sufficient time for the management to present 
documents or information for discussions and for the Board of Committee to discuss important 
issues as well as allow and encourage each director to express their opinions before the Chairman 
summarises all comments from the meeting. 

• In deliberating issues and agenda items, directors with potential conflict of interest regarding that 
particular agenda item have no right to vote and shall not be present in the meeting while that agenda 
item is being considered. 

• In every meeting, minutes of the meeting must be kept in writing and documented after certified by 
the Board of Directors so that directors and related parties can review if needed. 

 5) Roles and Responsibilities of Other Committees  
 The Board of Directors appointed a number of directors from the Board of Directors to be members 
of other committees to perform specific duties under those committees. Each sub-committee will have specific 
terms of office as the Board of Committee and have roles and responsibilities as assigned by current Board 
of Directors. The Board of Directors appointed 5 committees consisting of Audit Committee, Nomination and 
Remuneration Committee, Executive Committee, Risk  Management Committee and Corporate Governance 
Committee
 Sub-committees are 

1. Audit Committee
2.  Nomination and Remuneration Committee
3.  Executive Committee
4.  Risk Management Committee
5.  Corporate Governance Committee

 Audit Committee
 As of 31 December 2015, the Audit Committee consisted of 3 directors as follow

No. Name Position No. of Attendance of the 
Audit ComitteeMeeting

1 Pol.Gen. Somchai Vanichsenee Chairman of the Audit 
Committee/ Independent 
Director

5/5

2 Dr. Pennapha Dhanasarnsilp Member of the Audit 
Committee/ Independent 
Director

5/5

3 Mrs. Monluedee Sookpantarat Member of the Audit 
Committee/ Independent 
Director

5/5

 Mr. Kasemsan Itthithamwinit was appointed as the Secretary to Audit Committee
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 ทั้งนี้ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำา
หนา้ท่ีสอบทานความนา่เช่ือถอืของงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย และดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ นอกจากนี ้ยงัเคยดำารงตำาแหนง่ท่ีสำาคญัในสายการ
บัญชีและการเงิน
 นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยในปี 2558 บริษัทได้
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 5 ครั้ง 

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ในการปฏบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมข้ีอสงสยัวา่ มีรายการหรอืการกระทำาดงัตอ่ไปนี ้
ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝา่ฝนืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารไมด่ำาเนนิการให้มีการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาข้างตน้ กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทำาตามข้างตน้ตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

 8. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 Mrs Monluedee Sookpantarat is qualified with her knowledge and experience in accounting and finance 
to perform an audit role in reviewing credibility of financial statements. Mrs Monluedee is a certified auditor of 
Thailand, a member of Audit Committee and an independent director for listed companies and held important 
positions in accounting and finance field in the past. 
 The Company outsourced P&L Internal Audit Co., Ltd. as the  internal auditor of the Company who 
directly reports to the Audit Committee. 
In 2015, 5 meetings of the Audit Committee were conducted.  

 Roles and Responsibilities of the Audit Committee
 1. Ensure the accuracy and adequacy of the Company’s financial reporting.  
 2. Foster appropriateness and effectiveness of internal control and internal audit system. Review independence 
of internal control department as well as approve, appoint or terminate the head of internal audit department and/or hire 
internal audit companies or other agencies responsible for internal audit of the Company.
 3. Verify that the Company conduct its business in compliance with securities and exchange laws, rules 
and regulations from the Stock Exchange of Thailand as well as other laws related to Company’s business. 
 4. Consider, select, nominate or terminate an independent individual as the auditor for the Company 
and determine proper remunerations for the auditor as well as attend meetings with the auditor at least once a 
year without the presence of the management.  
 5. Review related party transactions or transactions with potential conflict of interest to be in accordance 
with laws, rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and ensure that those transactions are 
reasonable and undertaken for the best interest of the Company. 
 6. Prepare he Audit Committee’s reports and publish in the Company’s annual reports. The reports 
must be signed by the Chairman of the Audit Committee and contain the following information.  

1) Comments on accuracy, completeness and credibility of financial statements of the Company
2) Comments on the adequacy of internal control systems of the Company
3) Comments on compliance to Securities and Exchange laws, rules and regulations of the Stock 
Exchange of Thailand and other laws related to Company’s business.
4) Comments on the suitability of the auditor
5) Comments on transactions with potential conflict of interest
6)Number of meetings of the Audit Committee and attendance of each member.
7) Comments or overall remarks the Audit Committee received from performing their duties        
according to the Charter.
8) Other information that shareholders and general investors should know under roles and            
responsibilities assigned by the Board of Directors.  

 7. In performing the duties, the Audit Committee must report the Board of Directors in case of any 
dubious transaction or activity that can significantly affect the Company’s financial status and performance so 
that actions shall be taken to tackle the problems. 

1) Transactions with conflict of interest
2) Corruption or irregularities or errors of internal control system
3) Violations of Securities and Exchange laws, rules and regulations of the Stock Exchange of Thai-
land and other laws related to Company’s business.

 If the Board of Directors or executives do not take immediate actions responding to the mentioned cases, 
a member of the Audit Committee shall report the above incident to the Securities and Exchange Commission 
or the Stock Exchange of Thailand.
 8. Perform the duties as assigned by the Board of Directors with the approval of the Audit Committee.
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 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 12/2558 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการ

3 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
  โดยมีนายเกษมศานต์  อิทธิธรรมวินิจ ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรษัิทท่ีควรจะเป็นเม่ือพจิารณาตามขนาดและกลยุทธท์างธรุกจิของบรษัิท เปรยีบเทียบกบัขนาดและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
 2. กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก

• คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

• ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถงึคณุสมบัตติาม
กฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

 3. สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้
• ในกรณีท่ีกรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำา

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
• ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำาแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
• ในกรณท่ีีตอ้งแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือให้คณะ

กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 4. พจิารณาโครงสรา้ง จำานวน รปูแบบ และหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทุกประเภท ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑท่ี์ใช้อยู่ในปัจจบัุน พจิารณาเปรยีบเทียบกบัข้อมูลการจา่ยคา่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั
กับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อ
จูงใจและรักษาไว้ซ่ึงกรรมการท่ีมีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและ
นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนำา
เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำาเสนอจำานวนและรูป
แบบการจา่ยคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิการปฏบัิตงิาน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
 6. พจิารณาความเหมาะสมและเงือ่นไขตา่งๆ เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้น ใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้น หรอืหลกั
ทรพัย์อ่ืนให้แกก่รรมการและพนกังาน เพือ่ช่วยจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏบิตัหินา้ท่ีเพือ่ให้เกดิการสรา้งมูลคา่เพิม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
 7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำาหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 Nomination and Remuneration Committee
 The Company appointed the Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of 
he Board of Directors’ meeting No. 12/2558 consisting of 3 directors as follow

No Name Position

1 Dr. Pennapha Dhanasarnsilp Chairman of Nomination and Remuneration Committee

2 Mrs. Monluedee Sookpantarat Member of Nomination and Remuneration Committee

3 Mr. Ekapak Nirapathpongporn Member of Nomination and Remuneration Committee
  Mr. Kasemsan Itthithamwinit was appointed as the secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

 Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee
 1. Consider and comment on the structure of the Board of Directors including optimal size and composition 
of the Board of Directors based on the Company’s scale and business strategies compared to the current size 
and composition on the Board of Directors as well as the independence of each independent director and adjust 
the composition to align with the Company’s strategies.
 2. Stipulate procedures for nominations of directors based on the following criteria

• Qualifications of directors that align with the Company’s strategies and are in harmony with 
structure, size and composition of the Board of Directors as mandated by the Board of Directors.

• Suitability of knowledge, experience, expertise and dedication of time including qualifications 
according to laws or rules and regulations of government authorities. 

 3. Search for individuals with qualifications according to the criteria
• In case that a director completes his term of office for the Board of Directors to acknowledge and 

nominate to shareholders’ meetings for approval of appointment. 
•  In case of other reasons of retirement (apart from term of office completion) for the the Board of 

Directors to consider and approve a new director to fill in the vacant director position. 
• In case that an additional director has to be appointed corresponding to the structure of the Board 

of Directors for the Board of Directors to acknowledge and nominate to shareholders’ meetings 
for approval of appointment.     

 4. Review the appropriateness of structures, amounts, formats, and criteria for both financial and 
non-financial remunerations of the Chairman of the Board of Directors, directors and other committees by 
considering the suitability of current criteria compared with remuneration information of other companies in the 
same industry as well as other comparable listed companies with similar market capitalisation. This is to attract 
and retain quality directors to be proposed to the Board of Directors to acknowledge for further nomination to 
shareholders’ meetings for approval of appointment. 
 5. Review evaluation criteria of the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director and 
present the results of the evaluations to the Board of Directors for approval. Propose amounts and formats 
of remunerations of the Chief Executive Officer and the Executive Director that are consistent with evaluation 
results to the Board of Directors for approval.
6. Assess the appropriateness and conditions of an offering of shares, warrants and other securities to directors 
and employees to incentivise them to perform their tasks to create added values to the shareholders in the long 
run and to retain quality workforce under fair rules to the shareholders. 
 7. Report performance results to the Board of Directors and/or shareholders’ meetings.
 8. Perform other tasks related to nomination and remuneration as assigned by the Board of Directors 
or as mandated by laws or rules and regulations from government authorities. 
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 คณะกรรมการบริหาร 
 บรษัิทมกีารจดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งการบรหิารกจิการของบรษัิทเป็นประจำาทุกสปัดาห์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน  ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการบริหาร

3 นางสาวนิตยา เพิ่มสุวรรณ กรรมการบริหาร
  โดยมีนายประสงค์  จรุงเบญจธรรม ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบรษัิท ท้ังนี้ในการบรหิารกจิการของบรษัิทดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคบัหรอืคำาสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ท่ีจะนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 2. จัดทำาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนิน
งาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มอีำานาจพจิารณาอนมัุตเิฉพาะกรณหีรอืการดำาเนนิการใดๆ อันเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิท ภายใตว้งเงนิหรอืงบ
ประมาณประจำาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำานาจดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ โดยในการดำาเนิน
การใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 25 
ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษัท ทำากับสถาบันการเงินใดๆ (Project 
Finance) ด้วย
 5. ให้คณะกรรมการบรหิาร รายงานผลการดำาเนนิงานในเรือ่งและภายในกำาหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

5.1 รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษัิท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

5.2 รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษัิท ซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจำาปีและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
 6. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาดำาเนนิการใดๆ ตามอำานาจหนา้ท่ีของตนท่ีกำาหนดในคำาสัง่
นี ้จะตอ้งประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารท้ังหมดเข้ารว่มประชุม จงึจะถอืวา่ครบเป็น
องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
 7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
 8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
 9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตามความจำาเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีก
ให้มกีารประชุมเป็นกรณพีเิศษตา่งหากจากการประชุมตามปกตกิ็ได ้แตท้ั่งนี ้ตอ้งบอกกลา่ว วาระการประชมุลว่งหนา้แก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

 Executive Committee 
 The Company scheduled meetings to review the its management and performance on a weekly basis. 
As of 31 December 2015, the Executive Committee consisted of 3 members as below.

No Name Position

1 Mr. Palin Lojanakosin Director and Chief Executive Officer

2 Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan Executive Director

3 Ms. Nittaya Permsuwan Executive Director
  Mr. Prasong Jarungbenjatham was appointed as the secretary to the Executive Committee

 Roles and Responsibilities of the Executive Committee
 1. The Executive Committee is responsible for undertaking the Company’s business to achieve set 
objectives and goals. The management must be in accordance with policies, rules and regulations or any orders 
stipulated by the Board of Directors. In addition, the Executive Committee is required to deliberate agenda items/
issues before presenting to the Board of Directors for approval or opinions. 
 2. Formulate visions, business strategies, directions, goals guidelines, work plans and budgets of the 
Company and its subsidiaries to present to the Board of Directors for approval.
 3. Examine and monitor policy implementation and management practices on various matters to ensure 
effectiveness as assigned by the Board of Directors. 
 4. Review and approve special cases or other business as usual  or normal operations of the Company 
under financial limit or annual budget as approved by the Board of Directors. The Executive Committee is entitled 
to exercise its authority as mandated while any taken action must not incur debts or other obligations with the 
amount exceeding 25 million baht including project finance loans made with any financial institution. 
 5. The Executive Committee shall report the following performances to the Board of Directors in specified 
time periods.

5.1 Performance reports in every quarter within period specified by the Stock Exchange of Thailand. 
5.2 Auditor’s report on the Company’s financial statements including annual and quarterly financial 

statements in every quarter within period specified by the Stock Exchange of Thailand. 
5.3 Other reports as deemed appropriate by the Board of the Directors. 

 6. For the deliberative assembly of the Executive Committee to consider and take on any authorised 
execution, a quorum is complete when at least half of the members of the Executive Committee participate.
 7. In casting votes, each member of the Executive Committee is entitled to one vote. In case of a tie 
vote, the Chairman of the Executive Committee has the right to cast a final vote to determine the result.
 8. A resolution on an agenda of the Executive Committee meeting is reached when at least 50% of 
the votes casted are in favour.  
 9. Meetings of the Executive Committee shall be arranged as necessary and appropriate. A director can 
call for a special meeting apart from ordinary meetings while other members must be informed of the agendas 
in advance at a proper period of time that is sufficient for all directors to review those respective agendas. 
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 10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำาหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ดำาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้
 11. ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอำานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจท่ีให้
ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนดหรือคำาสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดไว้ ท้ังนี้การมอบหมายอำานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ี
ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมติจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังราย
ชื่อต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

3 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ
  
 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 1. พจิารณา กำาหนด ทบทวน และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิตสิากล เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมุตัติลอดจนกำากบัดแูลให้มกีารปฏบัิตติามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
 2. พจิารณา กำาหนด ทบทวน และปรบัปรงุนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. พิจารณา กำาหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน 
(Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
 4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประจำาปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท
 6. แต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตลอดจนแต่ง
ตัง้ท่ีปรกึษาอิสระท่ีมคีวามรูค้วามเช่ียวชาญเพือ่ให้คำาปรกึษาและใหค้ำาแนะนำา ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานของคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีกำาหนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 10. The Executive Committee can appoint a working group and/or a person to review matters presented 
to the Executive Committee or assist in any task beneficial to its duties or perform any assignments as required 
by the Executive Committee under the scope of responsibilities of the Executive Committee.
 11. The Executive Committee is entitled to authorise and delegate sub power of attorney to any person 
to perform a specific task on its behalf while the delegation of authority must be under the scope as specified in 
the power of attorney and/or in compliance with rules, regulations or orders mandated by the Board of Directors. 
In granting authorities and responsibilities of the Executive Committee to others, it must not be in the way that 
the Executive Committee or its donees of power of attorney can approve any transaction that has potential 
conflict of interest or personal interests (as defined in the announcements of the Capital Market Supervisory 
Board or the Securities and Exchange Commission) with the Company or its subsidiaries. 

 Corporate Governace Committee 
 The Board of Directors established the Corporate Governace Committee according to the resolution of 
the meeting of the Board of Directors No. 1/2016 on 18 February 2016 by appointing 3 directors for the Corporate 
Governance Committee as listed below

No Name Position

1 Pol.Gen. Somchai Vanichsenee Chairman of Corporate Governance Committee

2 Mr. Ekapak Nirapathpongporn Member of Corporate Governance Committee

3 Dr. Pennapha Dhanasarnsilp Member of Corporate Governance Committee
  
 Roles and Responsibilities of the Corporate Governance Committee
 1. Consider, determine, review and improve corporate governance policies and business ethics of the 
Company to be in line with international standards and propose to the Board of Directors for approval as well 
as ensure strict compliance with corporate governance policies and business ethics of the Company. 
 2. Consider, determine, review and improve Corporate Social Responsibility (CSR) policies and propose 
to the Board of Directors for approval as well as ensure compliance to the CSR policies.
 3. Consider, determine, review and improve Anti-Corruption and Bribery policies and propose to the 
Board of Directors for approval as well as ensure compliance to the Anti-Corruption and Bribery policies.
 4. Report the performance results to the Board of Directors and/or the shareholders’s meetings.
 5. Evaluate the performance of the Governance Committee on an annual basis and report the evaluation 
results to the Board of Directors.  
 6. Establish working group to assist in any duty of the Governance Committee and appoint 
independent consultants with relevant knowledge and expertise to give advices and recommendations as we 
as support any duty of the Governance Committee.
 7. Perform duties or undertake responsibilities as assigned by the Board of Directors as well as act in 
accordance with laws, rules and regulations stipulated by government authorities. 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน) • Plan B Media Public Company Limited รานงานประจำาปี 2558 • Annual Report 2015112 113

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทมีการจดัแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2559 วนั
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. กำาหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 2. กำากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์
 และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
         เพื่อนำาไปดำาเนินการ
 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง 
         แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ
         บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือ
         เหตุการณ์ สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
         เพื่อทราบ และพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 Risk Management Committee
 The Company has set up the Risk Management Committee according to the resolution of the meeting 
of the Board of Directors No. 1/2016 on 18 February 2016 by appointing the following directors from the Board 
of Directors where at least one director is an independent director as listed below.

No Name Position

1. Mrs. Monluedee Sookpantarat Chairman of Risk Management Committee

2. Dr. Pinijsorn Luechaikajohnpan Member of Risk Management Committee

3. Mr. Tanate Lojanagosin Member of Risk Management Committee

 Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee
 1. Formulate and review risk management policies and frameworks.
 2. Supervise and promote risk management practices of the organization to be in alignment 
 with business strategies and goals including changing environment.
 3. Provide suggestions, monitor, evaluate risk management practices as well as put in place 
         adequate risk management systems throughout the Company.
 4. Review risk management reports of the Company and provide comments on possible risks 
 including risk mitigation plan and risk management system development to ensure an effiective
         risk management of the Company.
 5. Support all related tasks and executions to meet risk management objectives of the Company.
 6. Report risk management performance to the Board of Directors. In case that there is a factor or 
         an incident significantly affecting the business doing of the Company, the Board of Directors must be    
         notified for further deliberation and immediate actions.
 7. Perform any duty as assigned by the Board of Directors.
 Nevertheless, the auditing roles for the Company’s risk management systems belong to the Audit   
         Committee. 
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 6) ฝ่ายบริหาร
 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ำาหนดขอบเขต อำานาจ หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและฝา่ยบรหิารไว้
แยกจากกนัอย่างชดัเจน กลา่วโดยสรปุ คอื คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจหนา้ท่ีกำาหนดนโยบายและตดิตามการปฏบัิตงิาน
ของฝา่ยบรหิาร และฝา่ยบรหิารมอีำานาจหนา้ท่ีในการนำานโยบายไปปฏบัิตแิละรายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินธุรกิจของ
 บริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 2. กำาหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
         ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. ดำาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
 5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำานาจการทำานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัท สำาหรับธุรกรรมปกติของบริษัท
 รวมถึงธุรกรรม ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำาเนินการแทน
 ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
 6. ประสานงาน ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่ปฏบัิตติามนโยบายและทิศทางธรุกจิท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการบรษัิท
 7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
         เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
 8. พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบัน 
         การเงิน เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
 9. พจิารณาอนมุตักิารจา่ยคา่ใช้จา่ยการดำาเนนิงานปกติในวงเงนิตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมัุตมิอบหมายไว้
 10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัท ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท 
         อนุมัติมอบหมายไว้
 11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ 
         และให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
 12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญๆ ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำาหรับปี หรือที่คณะกรรมการ 
         บริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 13. ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก   
 ธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ
 14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
 15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัท
 16. พจิารณาอนมุตักิารทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซ้ือขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด  
 การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น 
         ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
 18. ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้า 
 หนา้ท่ีบรหิารไมม่อีำานาจในการอนมัุตเิรือ่งหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ รายการ  
 ได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำาคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ 
         อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัท และ
         บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำาหนดนโยบาย

 6) Management 
 The Board of Directors has clearly defined and separated the scopes of authority, roles and 
responsibilities between the Board of Directors and the Management. In summary, the Board of Directors has 
an authority to formulate policies and monitor the performance of the Management and the Management is 
responsible for implementing those policies into practice and reporting the results to the Board of Directors. 
 Chief Executive Officer (CEO) is the highest-ranking person responsible for making managerial 
decisions. Roles and responsibilities of the CEO can be summarized below.

 Roles and Responsibilities of the Chief Executive Officer
 1. Supervise overall business operations of the Company to be in accordance with business 
 objectives and as assigned by the Board of Directors.
 2. Formulate and execute strategies and business plans and propose to the Board of Directors to  
         attain set goals approved by the Board of Directors
 3. Perform duties as assigned that are in line with policies of the Board of Directors.
 4. Direct and issue rules, announcements and memos to ensure that policies are strictly followed. 
 5. Approve transactions and/or grant authorities to a person in dealing with legal obligations for  
         business-as-usual transactions including transactions that the CEO is given the authority from 
         the Board of Directors to act on their behalf. This shall include any transaction that is not directly   
         binding the Company’s assets.
 6. Cooperate with executives and employees to conform to policies and business directions 
 stipulated by the Board of Directors.
 7. Seek new business and investment opportunities that are related to core business of the 
 Company and its subsidiaries to boost revenues for the Company. 
 8. Review uses of the Company’s rights or assets to insure any obligation with persons, 
  companies, stores or financial institutions and present to the Board of Directors for approval. 
 9. Approve payments on normal business expenses according to the approval limit assigned 
         by the Board of Directors.
 10.  Review and approve investments in financial instruments including securities for the
         Company’s own accounts according to the approval limit assigned by the Board of Directors.
 11.  Approve investment criteria in expanding business as well as entering a joint venture with 
         other companies and present to the Board of Directors for approval for the next meeting. 
 12.  Endorse significant expenses as specified in the annual expense budget or as approved in     
         principle earlier. 
 13. Ensure that employees perform their tasks in compliance with policies, rules and regulations     
         as well as good governance.
 14. Develop knowledge, skills and competencies of employees to enhance Company’s capabilities. 
 15. Hire consultants to assist in necessary tasks in various areas. 
 16. Approve related party transactions which are subject to normal trade conditions such as 
         market pricing, normal service fees or general credit terms like normal customers under policies   
         approved by the Board of Directors. 
 17. Appoint, relocate or terminate employees in management level. 
 18. Perform duties as assigned by the Board of Directors on a case by case basis. Nevertheless,    
          the Chief Executive Officer has no authority in approving related party transactions where the trade 
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และหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้
และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญขอ
งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

 7) เลขานุการบริษัท
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 (1) ใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฎบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท และการ
ประกอบธรุกิจของบริษัท
 (2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 (3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (4) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 (5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 (6) จดัเตรยีมข้อมูลและการบรรยายเกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท รวมท้ังข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
 (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัมุง่เนน้ให้มกีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการโดยให้กรรมการแตล่ะท่านไดมี้โอกาสเข้ารว่ม
การอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน
 บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลท่ีสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่ รวมท้ังจัดให้มีการปฐมนิเทศและประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความ
คุ้นเคยกับธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและสถาบนัผู้
เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

 9) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
บริษัทมีการดำาเนินการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 (1) ทดแทนบุคลากรในตำาแหน่งสำาคัญ สำาหรับการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำาลังคน 
 (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมท้ังเป็นการสร้างกำาลังใจในการทำางานเนื่องจากเป็นการ
สรรหาบคุลากรภายในองคก์รเป็นลำาดบัแรก ท้ังนี ้บรษัิทไดพ้จิารณาตำาแหนง่ท่ีสำาคญัท่ีจำาเป็นตอ้งมแีผนสบืทอดตำาแหนง่ 
(Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำาแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำางาน ความรู้ความชำานาญในงานที่ทำา ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น 

conditions are not normal, acquisitions and disposals of Company’s assets and/or transactions that the 
CEO or other persons have conflict of interest with the Company and its subsidiaries. An exception can be 
made for transactions with normal trade conditions or practices as approved by the Board of Directors or 
the shareholders in accordance with applicable rules set by the Stock Exchange of Thailand.

 7) Corporate Secretary
 Roles and responsibilities of Corporate Secretary are defined based on Public Company Act, Securities 
and Exchange Act and the Stock Exchange of Thailand’s Corporate Governance Principles for Listed Companies. 
This can be summarized as follows:
 (1) Give advices on laws, rules and regulations related to Board of Directors’ undertaking of duties 
 and the Company’s business.
  (2)Prepare supporting documents and information for meetings of the Board of Directors as well 
   as shareholders’ meetings.
 (3) Cooperate and follow up on related parties to ensure that resolutions of the meetings of Board of  
         Directors or the shareholders meetings are carried out properly.
  (4) Prepare and store important documents such as registration of Company’s directors, notices and  
      minutes of Board of Directors meetings,, annual reports, notices and minutes of shareholders’ 
 meetings.
 (5) Keep conflict of interest reports as presented by directors or executives.
 (6) Prepare data and presentations on the Company’s business including other related information 
 for new directors.
 (7) Facilitate activities of the Board of Directors or shareholders.

 8) Director and Executive Development 
 The Board of Directors encourages each director to attend trainings hosted by various agencies to 
broaden their visions and gain new knowledge useful in performing their duties.
 The Company has prepared important information related to its business and corporate governance 
policies for its new directors. Furthermore, newly appointed directors have to attend an orientation and 
meetings with executives to get acquaintance of Company’s business and its corporate governance. In addition, 
the Company urges its directors to participate in training programs with curriculum related to directorship orga-
nized by Thai Institute of Directors (IOD) and other institutions. Directors will be informed of relevant curriculum 
and trainings beneficial for them to undertake their roles. 

 9) Succession Plan for High-Level Executives
 The Company has put in place its succession plan for high-level executives with the following objectives.  
 (1) Replace key positions for seamless operations
 (2) Support its business plans related to manpower and workforce planning.
 (3) Promote growth in professional career paths and engage employees as the Company put priorities 
on internal recruitment. The Company identified key positions where succession plans are required based on 
various factors such as age, experience, knowledge and expertise, past performance etc. 
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 10) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทำารายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงนิท่ี
ปรากฏในรายงานประจำาปีการจดัทำารายงานทางการเงนิเปน็การจดัทำาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไป โดยเลอืก
ใชน้โยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏบิตัสิม่ำาเสมอ ใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวังในการจดัทำา รวมท้ังกำาหนดใหม้กีารเปดิ
เผยข้อมลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำาคัญกับเรื ่องการทำารายการที่เกี ่ยวโยงกันและการควบคุมภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 บริษัท ให้ความสำาคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำาคัญ 
ดงันัน้ จงึให้ความสำาคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รายการท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรายการ
ระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้
 1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดย 
 เครง่ครดั เพือ่เป็นท่ีเช่ือถอืและไวว้างใจของผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย และจดัให้มีการเผยแพรข้่อมลูความเข้าใจ    
  ในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
 2. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ 
 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. มีการนำาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
         ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบรษัิท จดัให้บรษัิท มรีะบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกดา้น ท้ังดา้นการเงนิ และการปฏบัิตงิาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพยีงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิท อยู่เสมอ จดัให้มีการกำาหนดลำาดบัขัน้ของอำานาจอนมัุตแิละความรบั
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทีม่ีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเปน็ลายลักษณ์
อักษร 

 10) Annual Report of the Board of Directors 
 The Board of Directors is responsible for financial reporting of the Company including financial 
information appeared in annual reports. The reporting of financial statements must be in accordance with the 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and accounting policies must be carefully selected and 
consistently applied. Adequate disclosure of important information in the notes to financial statements must be 
ensured. The Board of Directors authorised the Audit Committee to supervise the quality of financial statements 
and provide comments to the Board of Directors.
 Additionally, the Company also pays attention in supervising related party transactions and internal 
control as outlined below.

Related Party Transaction 
 The Company stresses on the transparency of all transactions while they must be for the best 
interest of the Company. Hence, prevention from transactions with possible conflict of interest, related party 
transactions or intra-company transaction is so crucial that the Company formulated the following policies. 
 1. Executives and other employees must strictly conform to the Company’s code of conducts and   
  ethics to gain trust among all stakeholders. Compliance information of all employees must 
         be disclosed. 
 2. Directors and executives must notify the Company of any relationship or related party 
         transaction with potential conflict of interest. 
 3. Report any related party transaction to the Audit Committee for revisions before proposing 
         to the Board of Directors for approval according to good corporate governance principles as 
         stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. 

Internal Control
 The Board of Directors put in place internal control systems that covers all areas including finance 
and operations that are in compliance with laws and related rules and regulations. Efficient check and balance 
mechanism is adopted to protect Company’s assets. In addition, delegation of authority and responsibilities of 
executives and other employees must be clearly defined with sufficient check and balance. Noted that all rules 
and regulations must be published in writing. 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
 ในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะ
ที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพ
ระราชบัญญัติมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงึประกาศข้อบังคบั และ/หรอืกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ท้ังนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 2. ผูถ้อืหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 
3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่
ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น 
อาจไดร้บัเลอืกให้กลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่อกีได ้ท้ังนีน้อกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้กรรมการจะพน้จากตำาแหนง่
เมื่อ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
         มีสิทธิ ออกเสียง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ    
         ออกเสียง หรือ 
 5. ศาลมีคำาสั่งให้ออก
 นอกจากนี ้บรษัิท ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขันกบักจิการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเข้า
เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กจิการของบรษัิท เว้นแตจ่ะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นทราบกอ่นท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ และกรรมการตอ้งแจง้ให้บรษัิท ทราบโดย
ไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำาขึ้นหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลด
ลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

Nomination of Directors and High-Level Executives

Directors
 The Board of Directors comprises a minimum of 5 directors, of which at least half of the total number 
of directors must reside in the Kingdom of Thailand. A director may or may not be a shareholder. 
 In nominating a director, the Company shall review the qualifications of the candidates with respect to 
his/her knowledge, abilities, experience related to business, necessary skills needed in the Board of Directors, 
expertise and gender as well as consider from a pool of majority shareholders of the Company with related 
experience that benefits the Company. The person must have qualifications complying with Public Limited 
Company Act BE2535 and related notifications from the Securities and Exchange Commission and the Capital 
Market Supervisory Board including applicable laws, rules and regulations.  In any case, a director appointment 
must be approved at the Board of Directors meeting and/or the shareholders’ meeting (case by case basis). 
Moreover, the following Company’s rules stipulated that the shareholders’ meeting shall elect directors according 
to these following rules and procedures. 
 1. One shareholder has votes in a number equal to number of shares he holds (one share one vote)
 2. Each shareholder may use all his votes under (1) to elect one or more than one director. In case of 
voting for more than one director, he may not distribute his votes as he pleases. 
 3. Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a number equal to that 
of directors to be appointed are elected directors of the Company. In the event of a tie at a lower place, which 
would make the number of directors greater than that required, the Chairman of the meeting shall cast his final 
vote to reach the result. 
 At each Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the directors - or the number nearest 
to one-third if the number is not a multiple of three – must retire from office. Directors to vacate office in the 
first year and the second year after registration of the company shall draw lots. For the later years, the directors 
who have been in office the longest shall retire first. Directors vacating office may be re-elected. In addition to 
vacating office on expiration of term of office, directors shall vacate upon
 1. Death
 2. Resignation
 3. Dispossession of qualifications or possession of disqualifications according to the laws.
 4. The meeting of shareholders resolving to remove with vote counts of at least three fourths (3/4) of  
          total number of attending shareholders with voting rights and the total number of shares counted 
            must be at least half of the total number of shares held by the attending shareholders with voting rights. 
 5. The court issuing an order to remove

 In addition, directors are forbidden from operating a business of the same nature as and in competition 
with that of the Company, or to enter to be a partner in an ordinary partnership or a partner of limited liability 
in a limited partnership or a director of a private company or other company which operates a business of the 
same nature as and in competition with that of the company, whether for their own or others’ benefit, unless 
the meeting of shareholders had been notified prior to appointment thereto. The director must also notify the 
Company promptly in case there is any conflict of interest, directly or indirectly in any contract the Company 
enters or there is a change in number of shares or debentures held in the Company or its subsidiaries. 
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คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำาแหนง่
คราวละ 3 ปี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมกา
รบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
กำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน
ทดแทน
 ท้ังนี ้บรษัิท มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำาหรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นคำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คูส่มรส พีน่้อง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอื
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มอีำานาจควบคมุของบรษัิทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั หรอืผูมี้อำานาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวธิกีารคำานวณมูลคา่ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ใน
การทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิขึน้ในระหวา่ง  1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน ก.ล.ต.

Independent Audit Committee
 The Audit Committee consists of at least 3 independent directors with a term of office of 3 years each. Rules 
and procedures for the appointment of the Audit Committee must comply with those of Company’s directors. A member of 
the Audit Committee who retires from the office at the end of his/her term of office can be re-elected in case that there 
is a vacant position from other causes apart from end of term of office. In that case, the Board of Directors shall nom-
inate qualified persons to be a member of the Audit Committee in order to meet the required number of the members. 
The appointed director shall only assume the remaining term of office of the director he/she replaces.
 The Company stipulated polices regarding the nomination of members of the Audit Committee/  independent 
directors in compliance with the Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor 28/2551 regarding Application 
for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares on 15 December 2008 (including amendments) as outlined 
below. 
 1. Holding not more than 1 percent of the Company’s shares with voting rights, or that of any subsidiary, affiliated 
company, major shareholder or controlling person of the Company, which shall be inclusive of the shares held by any 
related person of such an independent director;
 2. Neither being nor having been an executive director, an employee, a staff member, an adviser who receives 
a regular salary, or a controlling person of the Company, subsidiary company, associated company, subsidiary company 
at the same level, major shareholder or controlling person of the Company unless the foregoing status has ended for 
more than 2 years except the case that the independent director used to work for or be an advisor to an government 
agency who is the majority shareholder or the controlling person of the Company; 
 3. Not being a person related by blood or registration under law, such as father, mother, spouse, sibling, or 
child, including the spouse of a child, of other director, any executive, major shareholder, controlling person or person 
to be nominated as a director, an executive or a controlling person of the Company or subsidiary company; 
 4. Neither holding nor having held a business relationship with the Company, subsidiary company, associated 
company, major shareholder or controlling person in a manner which may interfere with his/her independent judgment, 
and neither being nor having been a substantial shareholder or a controlling person of any person having a business 
relationship with the Company, subsidiary, affiliated company, major shareholder or controlling person unless the 
foregoing relationship has ended for more than 2 years prior to the date of submitting the application to the SEC.The 
business relationship mentioned under shall include business transaction in ordinary business manner of rent, or lease 
the immovable property, transaction related to assets or services, or the financial support regardless of being lent or 
borrowed, guaranteed, secured, by assets, debt, and any otherwise similar performance which causes liability or obligation 
to the applicant or counter party, have provided that such liability is equal to or exceed 3% of the net tangible assets of 
the applicant or equal or above 20 million baht, whichever is lower. In this regard, the calculation of such liability shall 
be in accordance with the calculation method of the value of connected transaction under the Notification of Capital 
Market Supervisory Board governing the conditions of connected transaction mutatis mutandis. The liabilities incurred 
during a period of 1 year prior to the date of having business relationship with the above party shall be included on 
calculation of such liabilities
 5. Neither being nor having been an auditor of the Company, subsidiary company, associated company, major 
shareholder or controlling person, and not being a substantial shareholder, controlling person, or partner of an audit firm 
which employs auditors of the Company, subsidiary company, associated company, major shareholder or controlling 
person unless the foregoing relationship has ended for more than 2 years prior to the date of submitting the application 
to the SEC.
  6.Neither being nor having been the professional service provider, including but not limited to legal service or 
financial advisor with received service fee more than 2 million baht per year from the applicant, its parent company, 
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties, and is not the significant shareholder, controlling 
parties, or partner of the above mentioned service firms unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the 
date of submitting the application to the SEC.
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 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน
เดอืนประจำา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมสีภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
 10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย 
บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและ
 11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

 ปัจจบัุน บรษัิทมกีรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน คดิเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ ไดแ้ก ่(1) พล.ต.อ.สมชาย 
วาณิชเสนี (2) ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์  (3) นางมลฤดี  สุขพันธรัชต์  โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และฝา่ยบรหิารของบรษัิทมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดข้างตน้ ท้ังนี ้ในระยะเวลาบัญชีท่ีผา่น
มา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท
  นอกจากนี้ กรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี้ บริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหาร
 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผู้
บรหิารระดบัสงูของบรษัิทฯท่ีสามารถบรหิารงานในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบรษัิท 
และสามารถกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ
บริหาร อย่างน้อย 3  คน

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนิน
งานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้
 
 1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทย่อย
    บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท นายปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์

นายพินิจสรณ์  
ลือชัยขจรพันธ์

บริษัท เวอริซายน์ จำากัด
บริษัท แอด คูซีน จำากัด
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัด
บริษัท เดอะ วันพลัส จำากัด
บริษัท เมอซี่ พลัส จำากัด
บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำากัด
บริษัท ทริปเปิลเพลย์ จำากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 7. Not being the director who is nominated to be the representative of directors, major shareholders, 
or any other shareholder related to the major shareholders
 8. Not operating the same and competitive business with the business of the applicant, or its
subsidiaries, or is not a significant partner of the partnership, or is not an executive director, employee, staff, 
advisor who receives regular salary, nor holds shares for more than 1% of the total shares with voting right of 
any other company which operates same and competitive business with the business of the applicant, or its 
subsidiaries
 9. Not being any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding the business 
operation.
 10. Not being a director that is assigned from the Board of Directors to make decisions in conducting 
business of the Company, subsidiaries, associates, major shareholders, controlling parties and 
 11. Not being a director of subsidiaries and associates in case of listed companies.
 At present, the Company has 3 independent directors or equivalent to one third of the number of the 
Board of Directors which are (1) Pol. Gen Somchai Vanichsenee (2) Dr. Pennapha Dhanasarnsilp
(3) Mrs. Monluedee Sookpantarat. The independent directors are independent from majority shareholders and 
management team of the Company and possess complete qualifications as mandated by the mentioned rules. 
For the last accounting period, independent directors neither had business relationships with nor rendered pro-
fessional services to the Company.
 In addition, at least one independent director in the Audit Committee must be a qualified individual 
with knowledge and experience in accounting and finance adequate to take on a duty in reviewing credibility 
of financial statements of the Company. Besides, the Company shall consider other qualifications including 
experience in business, expertise related to business as well as business ethics. 

Executive Committee
 To nominate the Executive Committee, the Board of Directors will consider candidates from directors 
or high-level executives of the Company who are able to manage normal business undertakings and assume 
managerial roles including formulation of policies, business plan, budget, management structure as well as 
review and monitor Company’s performance in accordance with policies stipulated by the Board of Directors’ 
policies. The Executive Committee consists of at least 3 executive directors. 

 Governance of Subsidiaries 
 The Board of Directors put in place a governance mechanism that allows the Company to supervise 
and manage business undertakings of its subsidiaries to protect the interests of the Company’s capital as follow.
 
 1. Appointment of Representatives in the Company’s Subsidiaries.
   The Company appoints qualified persons to represent the Company by holding directorship in its 
subsidiaries as outlined in the table below. 

Company Mr.Palin Lojanagosin Dr.Pinijsorn Luechaikajohnpan
Verisign Co., Ltd.
Ads Cuisine Co., Ltd.
Master Standard Display Co., Ltd.
The One Plus Co., Ltd.
Mercy Plus Co., Ltd.
Maxview Media Group Co., Ltd.
Triple Play Co., Ltd.

Director
Director
Director
Director
Director 
Director 
Director

Director
Director
Director
Director
Director 
Director 
Director
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 2. กลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อย
 บรษัิท กำาหนดให้บุคคลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษัิท เข้าไปดแูลให้บรษัิทย่อยมีนโยบายการบรหิารงานท่ีเป็นไป
ตามนโยบายของบริษทั นอกจากนี้ต้องดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมขีอ้บงัคับในการทำารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไป
ซ่ึงสนิทรพัย์หรอืการทำารายการสำาคญัอ่ืนใดของบรษัิทดงักลา่ว ให้ครบถว้นถกูตอ้ง ใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลูและ
การทำารายการขัน้ตน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิท รวมถงึตอ้งกำากบัให้มีการจดัเกบ็ข้อมลูการบันทึกบัญชี
ของบริษัทย่อยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Good Governance) และเพือ่ความ
โปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้
 1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ระดับผู้
อำานวยการฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่า เกีย่วกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทำาและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คูส่มรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัผู้
อำานวยการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทียบเท่า จดัทำาและนำาสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคูส่มรส และของบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติภิาวะ สง่ผา่นมายงัเลขานกุารของบรษัิทฯ กอ่นนำาสง่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุก
ครัง้ โดยให้จดัทำาและนำาสง่ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ให้ดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
 3. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญ ซ่ึงมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการ
เงนิ หรอืเผยแพรเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกว่าบรษัิทฯ จะไดเ้ปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแลว้ โดย
บรษัิทจะแจง้ให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการ
ฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่างดการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท อยา่งเป็นลายลกัษณอั์กษรเป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 4. กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2558 เมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2558  ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นมีมตอินมัุตคิา่ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2558 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน   2,100,000  บาท บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 2558 ให้แก่บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด 
เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น  2,066,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในด้านอื่น ๆ 
นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

 ค่าบริการอื่น
 -ไม่มี-

 2. Governance Mechanism for Subsidiaries
 The Company requires appointed persons to supervise and monitor business doings of subsidiary 
companies to be in line with the Company’s policies. In addition, the appointed persons must ensure the 
completeness and accuracy of the disclosure of financial information and business performance regarding 
transactions with related parties, acquisition and disposal of assets or any important transaction according to 
the Company’s rules. This includes proper bookkeepings of subsidiaries so that the Company can verify and 
acquire in preparation for its consolidated financial statements on time. 

Supervision of the Use of Inside Information
 The Board of Director realized the importance of good governance and thus established following policies 
and procedures to protect against unduly uses of inside information to ensure transparency and as follows: 
 1. Educate directors, executives and employees in accounting and finance department who are in 
management level from division director or equivalent and higher on their responsibilities to disclose/declare 
their ownerships of securities themselves their spouses, minor children to the Office of Securities and Exchange 
Commission according to Section 59 and penalty codes according to Section 275 of the Stock Exchange of 
Thailand Act BE 2535.
 2. Requires directors, executives and employees in accounting and finance department who are in 
management  level from division director or equivalent and higher as well as related persons to prepare reports 
of ownerships of assets and submit to corporate secretary before official submission to the Office of Securities 
and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand every time. The report of ownerships of assets 
must be prepared and submitted 30 days after the first day of appointment as a director or an executive while 
the report of changes in ownerships of assets must be prepared and submitted within 3 working days since the 
day of buying, selling, transferring or receiving those assets. 
 3. Requires directors, executives and employees in accounting and finance in management level from 
division director or equivalent and higher including related employees 
who are informed of inside information that can influence the Company’s stock price to avoid any purchase 
or sale of the Company’s shares during the period that the Company discloses its financial statement or other 
information regarding its financial positions or statuses or until the Company finishes its disclosure.  The 
Company will inform those mentioned persons in writing at least 30 days before the release of the official 
financial statements or any other inside information which is expected to be made public and within 24 hours 
after the release of those information to the public. The Company also prohibits any disclosure of important 
inside information to others. 
 4. Disciplinary actions will be taken in case of any misuse of inside information for personal benefits. 
Disciplinary actions include notice of warning, pay cut, temporary suspension without pay and termination of 
employment depending on intention and severity of that misconduct. 

Audit Fees
 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 20 April 2015 reached a resolution that approved 
audit fees of maximum 2,100,000 baht. The Company and its subsidiaries paid audit fees for accounting year 
ending 31 December 2015 to EY Office Limited totalling 2,066,000 baht. Noted that the auditors have no other 
relationship with the Company and its subsidiaries apart from their audit services. 

 Other Fees
 -N/A-
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128 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Board of Directors and Executive Officers Profile

2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

อายุ 33 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
Depaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
51.0% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2548 - ปัจจุบัน

2548 - 2557

กรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารและ 
ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2550 - 2556
2550 - 2556
2550 - 2553
2546 - 2554
2546 - 2554

กรรมการ บจ. เวอริซายน์
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลด้ิง
กรรมการ บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์
กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลด้ิง
กรรมการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์
กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. พรพิน ทรานสปอร์ต
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  บจ. เอาท์ดอร์ รีพับลิค
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. อรนลิน

2. Mr. Palin Lojanagosin
  Director / Chief Executive Officer

Age 33 (years)
Educational Qualification
Bachelor’s Degree, Marketing Major Depaul University,USA
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of 
Directors Class 181/2013
Proportion of Shareholding in the Company
51.0% 
Family Relationship between Manager
Elder Brother of Mr. Tanate Lojanagosin
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2005 - Present

2005 – 2014

Director, Chairman of Executive Director and 
Chief Executive Officer Plan B Media Pcl. 
Chairman of the Board of Directors 
Plan B Media Pcl.

Other Company and/
or organization

2013 – Present
2013 – Present
2013 – Present
2013 – Present
2013 – Present
2012 – Present
2011 – Present
2007 - 2013
2007 - 2013
2007 – 2010

2003 – 2011

2003 – 2011

Director Verisign Co., Ltd.
Director Ad Cousine Co., Ltd.
Director Master Standard Display Co., Ltd.
Director Plan B Investments Holding Co., Ltd.
Director Outdoor Media Investments Co., Ltd.
Director A.B.M. Global Investment Co., Ltd.
Director Plan B Holding Co., Ltd.
Director Premium Management Co., Ltd.
Managing Director Premium Management Co., Ltd.
Director and Managing Director 
Pornpin Transport Co., Ltd.
Director and Managing Director 
Outdoor Republic Co., Ltd.
Director and Managing Director 
Ornnalin Co., Ltd.

3.  Mr. Tanate Lojanagosin  
   Director 

Age 31 (years)
Educational Qualification
Bachelor of Finance and Economics Shanghai University
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of 
Directors Class 181/2013
Proportion of Shareholding in the Company
-None- 
Family Relationship between Manager
Younger Brother of Mr. Palin Lojanagosin
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2008 – Present Director Plan B Media Pcl. 
Other Company and/
or organization

2008 – Present Managing Director Premium  Management Co., Ltd.

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
   กรรมการ

อายุ 31 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ Shanghai University
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์

1. พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
      ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
2) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
3) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 
4) หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
5) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
(CGI) รุ่นที่ 4/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
2556 -ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน
2554 - 2556

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพลน บี มีเดีย
กรรมการและรองประธานกรรมการ 
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2553 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

2548 -ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

1. Pol.Gen  Somchai  Vanichsenee        
    Chairman of the Board/Independent Director and 
   Chairman of  Audit Committee

Age 74 (years)
Educational Qualification
Master of Public Administration Chulalongkorn University
Bachelor of Public Administration, Royal Police Cadet Academy
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of Directors Class  
Thai Institute of Directors
Director Accreditation Program (DAP) Class 6/2003
Director Certification Program (DCP) Class 40/2004
Audit Committee Program (ACP) Class 6/2005
Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 8/2004
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Class 4/2016 
Proportion of Shareholding in the Company
0.03%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2014 - Present

2013 - Present

2006 - Present

2002 - Present

2011- 2013

Chairman of the Board of Directors Plan B 
Media Pcl.
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee Plan B Media Pcl.
Director and Vice Chairman of the Board 
NEP Realty and Industry Pcl.
Director and Vice Chairman of the Board
Nava Nakorn Pcl.
Independent Director and Chairman of Audit 
CommitteePlan B Media Pcl.

Other Company and/
or organization

2010 - Present
2006 - Present

2005 - Present

Director Nava Nakorn Electricity Generating 
Co., Ltd.
Independent Director and Audit Committee
Phuket Fantasy Pcl.
Independent Director and Audit Committee
Security Country Group Pcl.
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5. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์
   กรรมการ

อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor Commerce, Finance major, University of NSW
Bachelor Law, Law major, University of NSW
Graduate Diploma, Finance major, Australian Securities Institute
Director Accreditation Program (DAP) 115/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.075%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2552 - 2554
2550 -2552

กรรมการ Property Guru Pte ltd
Commissioner PT Surya Citra Media TBK
Commissioner PT Elang Mahkota Teknologi TBK
Commissioner PT Abhimata Citra  Adadi
กรรมการ Palm Capital PTE LTD
กรรมการ Beaver & Fizz PTY LTD
Finance Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK
Finance Director PT PP London Sumatra TBK

6. นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา
   กรรมการ

อายุ 30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor Commerce, Commerce major, University of Sydney
Director Accreditation Program (DAP) 115/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
บริษัทจำากัด /องค์กรอ่ืน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - 2551
2549 - 2550

กรรมการ PT Animasi Kartun Indonesia
กรรมการ PT Kreatif Media Karya 
กรรมการ PT Abadi Pelita Harapan
กรรมการ PT Online Pertama
Head of Digital&IT PT Elang Mahkota Teknologi TBK
กรรมการ Palm Capital PTE LTD 
Associate Babcock & Brown
Analyst Merril Lynch

5. Mr. Jay Geoffrey Wacher 
   Director   

Age 48 (years)
Educational Qualification
Bachelor Commerce, Finance major, University of NSW
Bachelor Law, Law major, University of NSW
Graduate Diploma, Finance major, Australian Securities Institute
Director Accreditation Program (DAP) class 115/2015
Proportion of Shareholding in the Company
0.075% 
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 - Present Director Plan B Media Pcl.
Other Company and/
or organization

2015 - Present
2013 - Present
2011 - Present
2009 - Present
2007 - Present
1996 - Present
2009 - 2011
2007 -2009

Director Property Guru Pte. Ltd.
Commissioner PT Surya Citra Media TBK
Commissioner PT Elang Mahkota Teknologi TBK
Commissioner PT Abhimata Citra  Adadi
Director Palm Capital PTE LTD
Director Beaver & Fizz PTY LTD
Finance Director PT Elang Mahkota Teknologi TBK
Finance Director PT PP London Sumatra TBK

6.  Mr. Adi Wathana   Sariaatmadja  
   Director   

Age 30 (years)

Educational Qualification
Bachelor Commerce, Commerce major, University of Sydney
Director Accreditation Program (DAP) Class 115/2015
Proportion of Shareholding in the Company
-None- 
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 - Present Director Plan B Media Pcl.
Other Company and/
or organization

2014 - Present
2014 - Present
2012 - Present
2011 - Present
2010 - Present
2007 - Present
2007 - 2008
2006 - 2007

Director PT Animasi Kartun Indonesia
President Director PT Kreatif Media Karya
Director PT Abadi Pelita Harapan
Director PT Online Pertama
Head of Digital & IT PT Elang Mahkota Teknologi TBK
Director Palm Capital PTE LTD
Associate Babcock & Brown
Analyst Merril Lynch

 7. นายเอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร
    กรรมการ

อายุ 36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, 
University of Melbourne
Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
1.0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
บรษัิทจำากดั/องคก์รอ่ืน
2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2546 - 2550

กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited
Vice President Carnegie, Wylie and Co

7. Mr. Ekapak Nirapathpongporn 
    Director  

Age 36 (years)
Educational Qualification
Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, 
University of Melbourne
Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
Proportion of Shareholding in the Company
1.0 % 
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 - Present Director Plan B Media Pcl.
Other Company and/
or organization

2011 - Present
2007 - Present
2003 - 2007

Director APC International Co., Ltd.
Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited
Vice President Carnegie, Wylie and Co

4. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 34 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales 
ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) 
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
6.6%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย
บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2553 - 2556
2550 - 2553

กรรมการ บจ. แอด คูซีน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
กรรมการ บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรดด้ิง
กรรมการ บจ. เฮงเค้ิล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
Project leader The Boston Consulting Group
Associate Booz& Company

4.  Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.    
    Director /Managing Director

Age 34 (years)
Educational Qualification
PhD of  Economics  University of New South Wales, Australia
Bachelor of  Economics (Honours) 
University of New South Wales, Australia
Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of 
Directors  Class 181/2013
Proportion of Shareholding in the Company
6.6% 
Family Relationship between Manager
- None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 – Present Director, Executive Director, Managing Director, 
Plan B Media Pcl.

Other Company and/
or organization

2013 – Present
2013 – Present
2010 – Present
2007 – Present
2007 – Present
2010 – 2013
2007 – 2010

Director Ad Cousine Co., Ltd.
Director Master Standard Display Co,  Ltd.
Director Rattachart Venture Co., Ltd.
Director P.T.K. Trading Co., Ltd.
Director Henkel (Siam) Adhesive Technologies Co., Ltd.
Project leader The Boston Consulting Group
Associate Booz & Company
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 8. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
      กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2533-2555
2533-2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แพลน บี มีเดีย
กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2545 - 2557

กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดด้ิง (เมียนมาร์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บจ.เพนส์มาร์เก็ตต้ิงแอนด์ ดิสทริบิวช่ัน
กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟช่ัน
กรรมการ บจ. จิตต์ธนา
กรรมการ บจ. งามศิริ
กรรมการ บจ. จุริศิริ
กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์
กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์
กรรมการ บจ. นิฐาศิริ
กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟูดส์

8. Dr. Pennapha   Dhanasarnsilp 
     Independent Director and  Audit Committee       

Age 62 (years)
Educational Qualification
PhD of  Business  Administration Nova University 
Master of Business Administration Thammasat University
Bachelor of Economics Chulalongkorn  University
Thai Institute of Directors
Director Accreditation Program (DAP) Class 3/2003
Director Certification Program (DCP) Class 68/2005
Proportion of Shareholding in the Company
-None-
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 - Present

2003 - Present
Present
1990 - 2012
1990 - 2010

Independent Director and  Audit Committee
Plan B Media Pcl.
Executive Director I.C.C. International PCL.
Director Pioneer Motor PCL.
Director Thai President Foods PCL.
Director Saha Pathanapibul Pcl.

Other Company and/
or organization

2012 - Present
2011 - Present

2005 - Present
1987 - Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
2002 - 2014

Director  Pens Intertrading (Myanmar) Co., Ltd.
Director and Chief Executive Officer Pens Marketing 
& Distribution Co., Ltd.
Director Thai Boonka Fashion Co., Ltd
Director Chitthana Co., Ltd.
Director Ngamsiri Co., Ltd.
Director Jurisiri Co., Ltd.
Director Train Time Test Co., Ltd.
Director Thai-Myanmar Success Venture Co., Ltd.
Director Thai Reliance Products Co., Ltd. 
Director Nithasiri Co., Ltd.
Director 4 People Foods Co., Ltd.

 9. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท  บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546  
Audit Committee Program  (ACP) รุ่นที่ 23/2551  
สอบผ่าน Director Diploma Award (Fellow Member) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2558 -ปัจจุบัน

2558 -ปัจจุบัน

2550 -ปัจจุบัน

2540 - 2554

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แพลน บี มีเดีย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แพลน บี มีเดีย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน
บมจ. นวนคร 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2558 – ปัจจุบัน

2543 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. Mrs. Monluedee   Sookpantarat 
    Independent Director and  Audit Committee

Age 49 (years)
Educational Qualification
Master of  Accounting Thammasat University 
Bachelor of  Accounting Thammasat University (Honor) 
Certified Public Accountant of Thailand
Thai Institute of Directors
Director Accreditation Program (DAP) Class 34/2003
Director Certification Program (DCP) Class 31/2005
Audit Committee Program (ACP) Class 23/2008
Passing  the exam of Director Diploma Award (Fellow Member) of 
Thai Institute of Directors  
 
Proportion of Shareholding in the Company
0.03%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company

2013 - Present

2011 - 2013

2015 - Present

2015 - Present
2007 -Present

1997 - 2011

Independent Director and Audit Committee
Plan B Media Pcl.
Independent Director and Audit Committee
Plan B Media Pcl.
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee ASN Broker PCL.
Deputy Managing Director Nava Nakorn Pcl.
Independent Director and Audit Committee
Asiasoft Corporation  Pcl.
Director and Director of Accounting and Finance 
Department Wave Entertainment Pcl.

Other Company and/
or organization

2015 – Present

2000 - Present
1992 - Present

Deputy Managing Director in Accounting and Finance 
Nava Nakorn Electricity Generating Co., Ltd.
Special Instructor Bangkok University
Special Instructor Thammasat University
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 10.นางสาวนิตยา เพ่ิมสุวรรณ
      กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ 
    ประธานฝ่ายการขายและการตลาด

อายุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0057%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและ ผู้อำานวยการฝ่ายการขายและ

การตลาด บมจ. แพลน บี มีเดีย

 11.นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
     ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0575%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2556 - ปัจจุบัน
2554 - 2556
2550 - 2554

ผุอ้ำานวยการฝา่ยพฒันาธรุกจิ บมจ. แพลน บี มีเดยี  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
ผู้จัดการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม

10. Miss Nittaya Phoemsuwan
      Executive Director and Chief Marketing Officer

Age 41 (years)
Educational Qualification
Bachelor of Art Bansomdejchaopraya Rajabhat  University 
Proportion of Shareholding in the Company
0.0057%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
2005 – Present Executive Director and Chief Marketing Officer

Plan B Media Pcl.

11. Miss Phakwan Wongpolthawee 
    Chief Business Development Officer

Age 40 (years)
Educational Qualification
Master of Science, Information Technology Major 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Bachelor of  Accounting Bangkok University
Proportion of Shareholding in the Company
0.0575%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
2013 - Present

2011 - 2013
2007 - 2011

Chief  Business Development Officer
Plan B Media Pcl.
Assistant Managing Director Plan B Media Pcl.
Project  Manager Genius Traffic System Co., Ltd.

 13. นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
        เลขานุการบริษัท

อายุ 36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American University Washington College of Law
ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.012%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557 – ปัจจุบัน
2552 – 2557
2549 – 2552

ท่ีปรกึษากฎหมายประจำาบรษัิท บมจ. แพลน บี มีเดยี
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. สายการบินนกแอร์
ทนายความอาวโุส บจ. สยาม ลเีกิล้ อินเตอรเ์นช่ันเนล กรุฟ๊

 12. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม      
       ประธานฝ่ายการเงิน 

อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0457%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2555 - ปัจจุบัน
2548 - 2555

ผูอ้ำานวยการฝา่ยบัญชีและการเงนิ บมจ. แพลน บี มีเดยี  
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

12. Mr. Prasong  Jarungbenjatham 
      Chief Finance Officer

Age 47 (years)
Educational Qualification
Master of Finance Ramkhamhaeng University
Bachelor of Accounting Bangkok University
Proportion of Shareholding in the Company
0.0457%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
2012 - Present
2005 - 2012

Chief Finance Officer Plan B Media Pcl.
Director of Accounting and Finance Department
Index Creative Village Pcl.

13. Mr. Kasemsan  Itthithamwinit
    Company Secretary  

Age 36 (years)
Educational Qualification
Master of Law in International Business Law American University 
Washington College of Law
Master of Law in Business Law Chulalongkorn University
Bachelor of Law Assumption University
Licensed Lawyer of Thailand, Lawyers Council of Thailand
Notarial Services Attorney of Thailand, Lawyers Council
Public Notarial Services Attorney Ministry of Commerce 
Proportion of Shareholding in the Company
0.012%
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
2014 – Present

2009 – 2014
2006 – 2009

Legal – Corporate Counselor/ Company Secretary  
Plan B Media Pcl.
Director of Law Department Nok Airlines Pcl.
Senior Lawyer Siam Legal International Group Co., Ltd.
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136 รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions

 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 และ  ปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ปี 2558

นาย ปรินทร์  โลจนะโกสินทร์
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น และให้เช่า อาคาร
สำานักงาน 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นกรรมการผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

เช่าอาคาร
บรษัิทเชา่อาคารสำานกังานเลข
ที่ 1213/420 และ 1213/531 
ซอยลาดพรา้ว 94 (ปญัจมติร) 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรงุเทพฯ เพือ่ใช้เปน็สำานกังาน
สาขา และโกดงัสำานกังานของ
บริษัทตามลำาดับ โดยมีระยะ
เวลาการเช่าคราวละ 3 ปี
- ค่าเช่าอาคาร
- เงินมัดจำาค่าเช่า

3.64
0.40

3.64
0.40

บริษัทเช่าอาคารจากนายปรินทร์ โลจนะ
โกสินทร์ เพื่อใช้เป็น สำานักงานสาขา และ
โกดังสำานักงานของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่า 
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยเงื่อนไขการชำาระ
ราคาเป็นไปตามปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกบับุคคล
ภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำาเนิน
ธรุกจิของบรษัิทเป็นท่ีตัง้สำานกังานสาขาเหมาะ
สำาหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดย
อัตราคา่เชา่เป็นอตัราราคาตลาด และเงือ่นไข
การชำาระราคาเปน็ไปตามธุรกจิเช่าอาคารโดย
ท่ัวไป ดงันัน้รายการดงักลา่วจงึมคีวามจำาเปน็
และสมเหตุสมผล

บริษัท พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 
จำากัด (“พรีเม่ียม”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบกจิการให้เช่าพืน้ท่ีโฆษณา 
เป็นนายหน้า ในการจัดหา เช่า
พื้นที่โฆษณา เช่ารถโดยสาร
 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกัน คือ  นาย
ธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์กรรมการ  
ของบรษัิทดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ในพรีเมี่ยม

เช่าพื้นที่โฆษณา
บรษัิทเชา่พืน้ท่ีโฆษณาภายนอก
และภายในรถโดยสารปรับ
อากาศประเภท CNG522 และ 
NGV จากพรเีม่ียม จำานวนรวม 
249 คนั โดยมรีะยะเวลาการ
เช่าคราวละ  5 - 7 ปี 
- ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา 

21.27 21.27

บรษัิทเช่าพืน้ท่ีภายนอกและภายในรถโดยสาร
ปรบัอากาศจากพรเีม่ียม เพือ่ใช้โฆษณา โดย
อัตราคา่เช่าเป็นอัตราเดยีวกบัท่ีคดิกบับุคคล
ภายนอกและเงือ่นไขการชำาระราคาเปน็อตัรา
ท่ีเป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จำาเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าพื้นท่ีโฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจ
ของบริษัทโดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา
เดยีวกบัท่ีคดิกบับุคคลภายนอกและเงือ่นไขการ
ชำาระราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกตธิรุกจิ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ค้ำาประกันเงินกู้ยืม
นายปรนิทร ์โลจนะโกสนิทร ์ค้ำา
ประกนัวงเงนิกูยื้มจากสถาบัน
การเงนิให้แกบ่รษัิทฯ โดยการ
จดจำานองท่ีดนิพรอ้มสิง่ปลกู
สร้างค้ำาประกันโดยบัญชีเงิน
ฝาก และค้ำาประกันโดยนาย
ปรินทร์  โลจนะโกสินทร์
- วงเงินค้ำาประกัน
  วงเงินเบิกเกินบัญชี
  วงเงินกู้ยืมระยะสั้น

6.00 
225.00

6.00
225.00

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำาเนนิธรุกจิโดยวงเงนิกูย้มืดงักลา่วค้ำาประกนั
โดยนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ซ่ึงเป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดโดยสถาบันการเงินท่ี
ให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากการค้ำาประกันดังกล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท

 Details of Related Party Transactions in 2014 and 2015

Related Party with 
Potential Conflict

Nature of Business/
Relationship

Type of Transaction Transaction Value Necessity and Reasonableness of 
Transaction

2014 2015

Mr. Palin Lojanagosin
Nature of Business

Investment business by 
holding shares of other 
companies and renting out 
office buildings

Relationship

As a director, executive 
and major shareholder of 
the Company

Building Lease

The Company rents office 
buildings at 1213/420 and 
1213/531 Soi Ladphrao 94 
(Panjamitr), Plubpla, Wang 
Thonglang, Bangkok from 
Mr. Palin Lojanagosin as 
its branch office and office 
warehouse respectively. The 
lease duration is 3 years. 
  - Lease fees 
  - Security deposit

3.64
0.40

3.64
0.40

The Company has been renting the build-
ings from Mr. Palin Lojanagosin to use as 
a branch office and an office warehouse. 
Lease fee rate is reasonable compared 
to nearby areas.   Payment conditions 
are in line with normal business same as 
outsiders. The transaction is considered 
necessary and reasonable.

The Audit Committee’s Opinion

The transaction is useful for undertaking 
the Company’s business. The branch 
office location is suitable for contacting 
and dealing with customers.  Lease fee 
rate is based on market prices and pay-
ment conditions are according to general 
building lease business. The transaction 
is deemed necessary and reasonable.

Premium Management 
Co., Ltd.
(“Premium”)
Nature of Business

Advertising area lease business 
including being an agent in leasing 
advertising areas and buses.

Relationship

Mr. Tanate Lojanagosin as a 
mutual director of the Company 
and Premium

Advertising Area Lease

The Company leases ad-
vertising areas inside and 
outside 249 air-conditioned 
buses for CNG522 and NGV 
model from Premium. The 
lease duration is 5-7 years 

  - Lease fees 

21.27 21.27

The Company has been leasing advertising 
areas inside and outside air-conditioned 
buses from Premium for advertising pur-
pose. Lease fees are the same as charged 
with outsiders and payment conditions 
are as normal business. The transaction 
is considered necessary and reasonable. 

The Audit Committee’s Opinion

The lease of advertising areas is a normal 
business undertaking of the Company. 
Fees are charged at the same rate as 
outsiders and payment conditions are 
as normal business. The transaction is 
deemed necessary and reasonable. 

Mr. Palin Lojanagosin
Relationship with the Com-

pany

As a director, executive 
and major shareholder.

Credit Line Guarantee

Mr. Palin Lojanagosin is 
a guarantor of credit lines 
from financial institutions of 
the Company. These credit 
line are secured by deposit 
account and guaranteed by 
Mr. Palin Lojanagosin
  - Guarantee amount
  - Overdraft Line
  - Short term Credit Line

 06.00 
225.00

6.00
225.00

The Company has short-term credit 
lines from financial institutions to use as 
working capital in operating its business. 
The credit lines are guaranteed by Mr. 
Palin Lojanagosin according to specified 
conditions agreed with lending financial 
institutions. The Company incurred no 
expense from such guarantee.

The Audit’s Committee’s Opinion

The transaction is deemed necessary and 
reasonable for the benefits of its business 
operations.
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138 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
Management Discussion and Analysis

บทสรุปผลประกอบการประจำาปี 2558
• รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 2,170.1  ล้านบาท เติบโต 47.7% จากปีก่อน 
• EBITDA เท่ากับ  893.7 ล้านบาท เติบโต 44.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
• กำาไรสุทธิ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย IPO Bonus และค่าใช้จ่ายโครงการ ESOP) เท่ากับ 419.8 ล้านบาท เติบโต 

102.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(ล้านบาท) FY2013 FY2014 เปลี่ยนแปลง
(2013/2014)

FY 2015 เปลี่ยนแปลง
(2013/2014)

รายได้รวม
EBITDA
กำาไรสุทธิ
กำาไรสุทธิ 

(ไม่รวม IPO Bunus, ESOP)

1,383.1
497.5
167.0

-

1,468.9
617.9
207.4

-

+6.2%
+24.2%
+24.2%

-

2,170.1
893.7
400.2
419.8

+47.7%
+44.6%
+92.9%
+102.4%

Key Financial Highlights for 2015
• Total revenue was 2,170.1 million baht, an increase of 47.7% from the previous year.
• EBITDA was 839.7 million baht, an increase of 44.6% from the previous year.
• Net profit (excluding IPO bonus and expenses from ESOP program) was 419.8 million baht, an 

increase of 102.4% from the previous year.

(Million Baht) FY2013 FY2014 เปลี่ยนแปลง
(2013/2014)

FY 2015 เปลี่ยนแปลง
(2013/2014)

Total Revenue
EBITDA
Net Profit
Net Profit  

(excluding IPO bonus and ex-
penses from ESOP program)

1,383.1
497.5
167.0

-

1,468.9
617.9
207.4

-

+6.2%
+24.2%
+24.2%

-

2,170.1
893.7
400.2
419.8

+47.7%
+44.6%
+92.9%
+102.4%

เมษายน 2558
April 2015

พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำากัด (“ฮัลโล บางกอก”) เพื่อขยายความ
ครอบคลุมและความหลากหลายของสื่อ ซึ่งความร่วมมือนี้ได้ช่วยเพิ่มป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาด
ใหญ่จำานวน 128 ป้ายในทำาเลยุทธศาสตร์ท่ัวประเทศ อีกท้ังได้ช่วยขยายเครือข่ายป้ายโฆษณา
ดิจิตอลของบริษัทเพื่อนำาไปสู่การเป็นผู้นำาในตลาดของสื่อโฆษณาดิจิตอล ส่งผลให้ในปี 2559 
บริษัทมีกำาลังการผลิตสื่อโฆษณา (Media Capacity) จากฮัลโล บางกอก เพิ่มข้ึนเป็นจำานวน
ประมาณ 800 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 20 โดยจะเริ่มรับรู้ราย
ได้จากฮัลโลบางกอกเต็มปีในปี 2559 
A business partnership with Hello Bangkok LED Co., Ltd. (“Hello  Bangkok) to extend 
the coverage and varieties of media. This partnership added another 128 mega-sized 
billboards in strategic locations across the country. Moreover, this initiative helped the 
Company in expanding its digital billboard network as another step to become a market 
leader in digital media. Thanks to this move, media capacity of the Company from Hello 
Bangkok increased 800 million baht. The Company receives 20% revenue sharing from 
this deal while full-year revenue recognition will commence in 2016.

กรกฎาคม 2558
July 2015

ขยายธุรกิจใหม่ให้ครอบคลุมสื่อในสนามบิน (Air Traveller) ด้วยการเข้าซ้ือกิจการของบริษัท 
ทรปิเป้ิลเพลย์ จำากดั (“ทรปิเป้ิลเพลย์”) ท้ัง 100% ซ่ึงทรปิเป้ิลเพลย์เป็นเจา้ของสือ่โฆษณาดจิติอล
จำานวน 88 ป้ายในบริเวณสายพานลำาเลียงสัมภาระในสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด 22 สายพาน 
ท้ังนีถ้อืเป็นกา้วแรกของกลยทุธ์ในการขยายตลาดไปยังผูโ้ดยสารทางอากาศซ่ึงเป็นกลุม่สือ่โฆษณา
ที่บริษัทยังไม่เคยมีให้บริการ
A business expansion into Air Traveller through a 100% stake acquisition of Tripple Play 
Co., Ltd. (“Tripple Play”). Tripple Play owns 88 digital billboards in baggage claim areas 
over 22 carousels in Suvarnabhumi Airport. This is considered the first step in tapping 
into air traveller segment which the Company did not cater to before. 

ตุลาคม 2558
October 2015

การเข้าซื้อกิจการในสัดส่วน 85% ของบริษัท แม็กซ์วิวมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (แม็กซ์วิว) ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณา และเป็นเจ้าของจอแอลอีดี จำานวน 19 จอภาพ รวมทั้งป้าย
โฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ จำานวน 3 ป้ายในทำาเลยุทธศาสตร์ทั้งใน กรุงเทพ นนทบุรี พัทยา 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฎ์ธานี และเกาะสมุย ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้ง
นี้ จะส่งผลให้อัตราผลกำาไรของบริษัทสูงขึ้น และด้วยศักยภาพของแม็กซ์วิวในการจัดหาและ
พัฒนาสื่อใหม่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้จากสื่อใหม่ๆ ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
An acquisition of 85% share of Maxview Media Group Co., Ltd. (“Maxview”), a media 
company and the owner of 19 LED displays ,including 3 large-sized billboards, in strate-
gic locations in Bangkok, Nontaburi, Pattaya, Khonkhaen, Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, 
Suratthani and Samui Island. With this acquisition and the potentials of Maxwell,  the 
Company is expected  to enjoy higher profitability as well as higher capabilities in boosting 
revenues from new media.

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในปี 2558
 ในปี 2558 บรษัิทไดเ้พิม่ศกัยภาพในการให้บรกิารสือ่โฆษณา และสรา้งความแข็งแกรง่ของสือ่โฆษณาทุกประเภท 
โดยมีพัฒนาการที่สำาคัญดังนี้

Key Development in 2015 
 In 2015, the Company continued to diversify its out-of-home media to enhance varieties of media 
offerings. Key developments are summarized below; 
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 นอกจากการขยายธุรกิจในกลุ่มสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทยังได้เริ่มพัฒนาสื่อประเภทออนไลน์เพื่อ
รองรับการเติบโตของสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ไม่ได้จำากัดการให้บริการอยู่เฉพาะสื่อ
โฆษณานอกที่อยู่อาศัย แต่ยังมีความมุ่งมั่นในการนำานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาสื่อใหม่ให้ครอบคลุมตลอดการเดินทาง
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 Apart from its business expansion in out-of-home media, the Company ventured out into online media 
in order to catch the online media growth trend. This move demonstrates that Company’s vision is not limited 
to out-of-home media but also showed its commitments to innovation and developing new media to cover all 
consumers’ journeys and groups. Details are as shown below.

สิงหาคม 2558
August 2015

เริม่ให้บรกิาร On WiFi ซึง่เป็นบรกิารอินเทอรเ์นต็ไรส้ายสำาหรบัผูใ้ช้บรกิารรถประจำาทาง จำานวน 
550 คัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมรถประจำาทางจำานวน 1,500 คัน
ภายในปี 2560 ซ่ึงถือเป็นก้าวสำาคัญของบริษัทในการขยายสื่อโฆษณาไปยังกลุ่มสื่อโฆษณา
อินเทอร์เน็ตท่ีเอ้ืออำานวยให้นักการตลาดสามารถเลือกใช้เพื่อท่ีจะสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม
เป้าหมาย และยังเป็นสื่อที่สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
A premiere of On Wifi service, a free wireless internet service for bus passengers starting 
from 550 buses. The Company planned to reach 1,500 buses coverage in 2017. This 
project is a strategic move for its media expansion into online media. Through online 
media, communications can be more targeted and the measurement is improved. 

ตุลาคม 2558
October 2015

ลงทนุในบริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำากัด ในสัดส่วน 35% ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้าน
สิง่พมิพซ่ึ์งมีกลุม่เป้าหมายผูบ้รโิภคท่ีมรีายไดส้งู ท้ังนีเ้พือ่เป็นการเพิม่ประเภทสือ่ของบรษัิทและ
เพื่อพัฒนาต่อเนื่องไปยังสื่ออิเล็คทรอนิคส์ในอนาคต 
An investment in 35% stake of 2000 Publishing and Media Co.,  Ltd., a publishing com-
pany that targets high-value audience segment. The acquisition will enable the Company 
to expand its media offerings and move forward to electronic media in the near future.

พฤศจิกายน 2558
November2015

การเข้าซ้ือกจิการของบรษัิท เมอรซ่ี์ พลสั จำากดั ท้ัง 100%  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บรกิารสือ่โฆษณาดจิติอล
ในห้างสรรพสนิคา้บ๊ิกซีท่ัวกวา่ 100 สาขาท่ัวประเทศ เพือ่เริม่ขยายตลาดสือ่โฆษณาในห้างสรรพ
สินค้าประเภทโมเดิร์นเทรด 
An acquisition of 100% stake in Mercy Plus Co, Ltd., a provider of digital media in over 
100 branches of Big C Supercenter. This acquisition allows the Company to commence 
its expansion within modern trade. 

ธันวาคม 2558
December2015

การเข้าซื้อกิจการทั้ง 100% ของบริษัท เดอะวันพลัส จำากัด เจ้าของสิทธิและจอดิจิตอลจำานวน 
153 จอภาพใน 6 สนามบินของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เพือ่เพิม่ความครอบคลมุของสือ่โฆษณา
ไปยังสนามบินต่างจังหวัดโดยเฉพาะหัวเมืองหลัก
An 100% acquisition of The One Plus Co., Ltd., the rights owner for 153 digital displays in 
6 airports of the Airport Authority of Thailand. This helps extend the Company’s coverage 
in airports in upcountry especially big provinces.

 สรุปผลการดำาเนินงาน
 1. รายได้การให้บริการ
  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการใน ปี 2558 เท่ากับ 2,153.8  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.0% จากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากการขยายกำาลังการผลิตสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสื่อใหม่ๆ จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับฮัลโลบางกอก นอกจากนี้การเติบโตของรายได้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของสื่อโฆษณาดิจิตอลที่มีอัตราการเติบโต
สูงที่สุด จากการขยายการลงทุนที่สูงในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากตลาดที่ดี โดยอัตรา Utilization ของสื่อ
โฆษณาดิจิตอลในปี 2558 เท่ากับ 89.0% ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของรายได้สื่อโฆษณาดิจิตอลสูงขึ้นถึง 72.0% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
Performance Analysis for FY 2015 
 1. Service Revenue
 The Company’s total revenue in 2015 stood at 2,153.8 million baht, a significant rise of 47.0% from 
last year thanks mainly to continuous expansion in its media capacity and the partnership with Hello Bangkok 
that allowed the Company to grow its inventory. The key driver of its revenue growth is the high-growth digital 
media segment the Company heavily invested in while market response was satisfactory. The utilization rate 
of digital media in 2015 was at 89.0% and this led to a 72.0% jump in revenue from digital media compared to 
the previous year. Revenue by types of media is outlined below.

 

  จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมท้ังพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ในช่วงปี 2557 ส่งผลให้กำาลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) สำาหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 2,921.4 ล้านบาท 
หรือสูงขึ้น 55.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่บริษัทยังคงรักษา Utilization Rate ในปี 2558 ไว้ในระดับที่สูงโดย
มี Utilization Rate เฉลี่ยจากสื่อทุกประเภทเท่ากับ 73.2 % เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 69.0%

  Through our commitment in expanding our current media network together with our continuous 
introduction and development of new forms of media to the market since 2014, our media capacity in 2015 
skyrocketed to 2,921.4 million baht or up 55.3% from the same period last year. Moreover, the Company still 
maintained its high utilization rates while the average utilization rate from all types of media stood at 73.2% 
compared to 69.0% in 2014. 

1

1

รายได้ กำาไรขั้นต้น และกำาไรสุทธิ ปี 2557 และ ปี 2558 
(ล้านบาท)
 กำาไรข้ันต้นและกำาไรสุทธิของบริษัทเติบโตข้ึนใน
อัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้รวมอย่างมีนัยสำาคัญ เป็น
ผลจาก Utilization Rate ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า  ประกอบ
กับลักษณะโครงสร้างต้นทุนของบริษัทท่ีมีสัดส่วนของต้นทุน
คงที่สูง 

Revenue, Gross Profit and Net Profit 2014-2015 
(Million Baht)
 Gross profit and net profit of the Company        
experienced a significantly higher growth compared to the 
growth in total revenue thanks to higher utilization rate and 
its high operating leverage.
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 2. ต้นทุน 
 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทใน ปี 2558 เท่ากับ 1,650.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
สาเหตหุลกัมาจากตน้ทุนการให้บรกิารซ่ึงเพิม่ข้ึนจากคา่เสือ่มราคาของการลงทุนในปีท่ีผา่นมา รวมท้ังคา่ใช้จา่ยสว่นแบ่ง
รายได ้(Revenue Sharing) ท่ีเพิม่สงูขึน้ตามยอดขาย อยา่งไรกต็ามคา่ใช้จา่ยรวมของบรษัิทยังคงเพิม่ข้ึนในอัตราท่ีต่ำากวา่
การขยายตัวของยอดขายทีเ่พิ่มขึ้น 47.7%  เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1) ต้นทุนการให้บริการ สำาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,348.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% จากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายเครือข่ายสื่อดิจิตอลใหม่ของ Plan B TV  ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจาก
นี้ต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้นยังมีผลมาจากค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่จ่ายให้กับฮัลโลบางกอกใน
อัตราประมาณรอ้ยละ 80 ของรายได ้ประกอบกบัคา่ใช้จา่ยสว่นแบ่งรายไดท่ี้จา่ยให้คูส่ญัญาอ่ืนท่ีเพิม่ขึน้ตามการขยายตวั
ของยอดขาย และอีกปัจจัยหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของธุรกิจ อาทิ ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำารุง 
   อย่างไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของต้นทุนการให้บริการยังอยู่ในอัตราท่ีต่ำากว่าการเติบโตของยอดขายท่ี 
47.7% ส่งผลให้อัตรากำาไรเบื้องต้นใน ปี 2558 ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 37.9% จาก 35.9% ของปี 2557 
  2) คา่ใช้จา่ยในการขายและบรกิาร และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสำาหรบัป ี2558 เทา่กบั 302.2 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้น 49.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด อาทิ ค่าส่งเสริมการขายที่
เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นตามจำานวนพนักงาน ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษากฎหมายสำาหรับการ
ควบรวมกิจการบริษัทย่อย ทั้งนี้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายฯ ต่อรายได้รวมใน ปี 2558 คิดเป็น13.9% เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 13.8%  ซึ่งถือว่าบริษัทยังสามารถควบคุมสัดส่วนต้นทุนประเภทนี้ต่อรายได้เอาไว้ได้ดี
  3)ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 เท่ากับ 12.7 ล้านบาท ลดลงจาก 55.2 ล้านบาทในปีก่อนหน้า 
เนือ่งจากบรษัิทไดน้ำาเงนิจากการเพิม่ทุนไปชำาระคนืเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิแลว้ท้ังหมดในเดอืนกมุภาพนัธ ์2558 สง่ผล
ให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

 3. กำาไร
 ในปี 2558 บริษัทมีกำาไรสุทธิ เท่ากับ 400.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษสำาหรับพนักงานเกี่ยวกับ IPO โบนัส และค่าใช้จ่ายในโครงการ ESOP ซึ่งจ่าย
ให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม จำานวน 11.0 ล้านบาท และ 8.6 ล้าน
บาท ตามลำาดับสำาหรับรายการ IPO Bonus เป็น Non-recurring ซ่ึงเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว และรายการ ESOP เป็น 
Non-recurring ที่จะเกิดขึ้นเพียงในช่วงระยะเวลาของโครงการ ESOP ระหว่างปี 2558 – 2560 ดังนั้นหากไม่นับรวม
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 419.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.4% จากปีก่อนหน้า
 อัตรากำาไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 18.4% เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีเท่ากับ 14.1% อย่างไรก็ตาม
หากไมน่บัรวมคา่ใชจ้า่ยพิเศษ 2 รายการข้างตน้อตัรากำาไรสทุธไิม่รวมรายการพิเศษของบรษัิทในปี 2558 เท่ากบั 19.3% 
ท้ังนี้ในป ี2558 ท่ีผา่นมา บรษัิทมกีารพฒันาสือ่โฆษณาใหม่อย่างตอ่เนือ่งซ่ึงกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานของบรษัิทท่ีตอ้ง
รองรบัผลขาดทุนจากชว่งเปิดตวัของสือ่ใหม่ๆ ในระยะเวลาประมาณ 3 – 6 เดอืน และเป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลให้อัตรากำาไร
สุทธิต่ำากว่าที่ควร

 2. Cost 
 Total costs of the Company were 1,650.5 million baht, increasing 44.4% from the same period last 
year. The main reason is that service costs edged up from depreciation of investments from the previous year. 
Moreover, expenses from revenue sharing also moved in tandem with rising sales revenue. Nevertheless, total 
costs still grew at a lower rate compared to growth rate of sales revenue of 47.7% due to the fact that most of 
the costs are fixed cost. Expenses comprise the followings;
  1) Cost of service in 2015 rose 43.2% from last year to 1,348.3 million baht mainly due to 
higher depreciation from the expansion of its new digital media of Plan B TV in the past year. 
  Besides, higher service cost was derived from higher expenses on revenue sharing that was 
paid to Hello Bangkok at the rate of 80% of revenue as well as higher expenses on revenue sharing paid to 
other counter parties from the expansion of sales revenue. Another factor contributing to the rise in cost is the 
higher variable costs from business expansion such as rentals, electricity charges and maintenance expenses.
  However, cost was growing at a slower pace than sales revenue growth of 47.7%. Conse-
quently, gross profit margin in 2015 shot up to 37.9% from 35.9% in 2014. 
  2) Selling, general and administrative expenses amounted to 302.2 million baht in 2015, a 
49.9% increase from the same period last year. The key factor is marketing expenses such as sales promotion 
expenses that vary by sales revenue, expenses related to employees that rose with higher number of employees 
as well as expenses paid to legal advisors for a merger of its subsidiaries. SG&A cost to total revenue ratio in 
2015 stood at 13.9% or increased mildly from 13.8% last year. This confirmed that the Company managed to 
control its costs compared to total revenue. 
  3) Financial cost in 2015 fell to 12.7 million baht from 55.2 million baht last year. This is due 
to the fact that the Company used the proceeds from IPO to pay all debts from financial institutions in February 
2015. As a result, the Company had no interest bearing debt as of the ending period.

 3. Net Profit
 In 2015 the Company earned a net profit of 400.2 million baht, 92.9% increase from previous year. 
Nevertheless, during the year the Company spent 11.0 million baht and 8.6 million baht for its employees’ IPO 
bonus and ESOP program respectively. Both expenses are non-recurring items while IPO bonus expense only 
happened one time and expense of ESOP program will be incurred from 2015-2017. Without these expenses, 
the Company’s net profit would be 419.8 million baht or up 102.4% from the previous year. 
 Net profit margin jumped to 18.4% in 2015 compared to 14.1% last year. However, if the above men-
tioned 2 extraordinary expenses are not included, the Company’s net profit margin would be adjusted to 19.3%. 
In 2015, the Company continuously invested in new media development and this resulted in some loss made 
during the introduction period of 3-6 months and thus lowered the net profit margin. 
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 4. ฐานะทางการเงินของบริษัท
 ณ 31 ธ.ค. 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,392.6 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปีก่อนหน้า 43.5% โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รายละเอียดในหัวข้อสภาพคล่องและกระแสเงินสด)
 หนี้สิ้นของบริษัท เท่ากับ 412.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนหน้า 74.4% จากการชำาระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด
จากสถาบันการเงินและจ่ายชำาระสัญญาเช่าทางการเงิน 
 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,979.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,223.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจำาหน่ายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำานวน 1,759.4 ล้านบาท และกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 405.3 ล้านบาท อัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปีนี้เท่ากับร้อยละ 21.7% ลดลงจาก 25.7% ในปีก่อนหน้า
 
 5. สภาพคล่องและกระแสเงินสด

 ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 428.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 367.9 ล้านบาท 
จาก ณ สิ้นปีก่อนหน้า โดยในระหว่างงวดมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานสุทธิเท่ากับ 743.7 ล้านบาท กระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสุทธิเท่ากับ 765.3 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิเท่ากับ 389.5 
ล้านบาท ทั้งนี้เงินสดรวมทั้งเงินฝากประจำา ณ สิ้นงวดบัญชีของบริษัทมีเท่ากับ 887.0 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำาหรับการ
ลงทุนขยายงานและโครงการต่างๆในอนาคต

1เงินลงทุนในการฝากประจำา 5 เดือน

 4. Financial Position
 As of December 31, 2015, total assets of the Company were 3,392.6 million baht which increased by 
43.5% from year end 2014. The increase in total assets was mainly from increase in cash and cash equivalents. 
(Details as shown in Liquidity and Cash Flow) 
 The Company’s total liabilities were equal to 412.7 million baht, which was decreased by 74.4% from 
year end 2014 since the Company used IPO proceeds to repay all outstanding debts and financial lease obli-
gations.
 The total shareholders’ equity was 2,979.9 million baht which increased by 2,223.7 million baht. This 
was attributed to (1) the share capital and share premium increase from IPO amounting to 1,759.4 million baht 
and (2) the increase in retained earnings in the amount of 405.3 million baht. Return on equity for 2015 was 
21.7%, decreased from 25.7% in the previous year.
 
 5. Liquidity and Cash Flow

 The Company had cash and cash equivalents at the end of 2015 in the amount of 428.5 million baht, 
increasing by 367.9 million baht from the ending period of 2014.  During the period, the Company recorded 
743.7 million baht net cash provided by operating activities; 765.3 million baht net cash used in investing activ-
ities; 389.5 million baht net cash provided by financing activities. The cash including fixed deposit at the ending 
period was 887.0 million baht sufficient to fund future capital expenditure and projects.

 

1Investment in 5-month fixed deposit
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2557 2558

สภาพคล่อง (เท่า) 0.7 4.1

สภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.5 3.8

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.1 96.2

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 129.1 76.6

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 2557 2558

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ร้อยละ) 8.9 14.5

การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6 0.8

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2557 2558

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 2.1 0.1

แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2559
 เศรษฐกจิไทยในปี 2559 มแีนวโนม้การฟืน้ตวัท่ีดข้ึีนจากปีกอ่นหนา้เนือ่งมาจากนโยบายการกระตุน้คา่ใช้จา่ยภาค
รัฐที่สูงขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อาทิ การชะลอตัวของภาคการส่งออก และ
การลงทุนภาคเอกชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องไปยังแนวโน้มการใช้งบประมาณโฆษณาของผู้ผลิตสินค้าและบริการ 
อย่างระมัดระวังมากขึ้นและให้ความสำาคัญกับความคุ้มค่าจากการใช้เม็ดเงินโฆษณาที่มีอยู่อย่างจำากัด ด้วยการ
กระจายงบประมาณโฆษณาไปยังสื่อต่างๆให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเมืองที่เปลี่ยนไปโดยใช้
เวลาอยูภ่ายนอกท่ีอยู่อาศยัเพิม่มากข้ึน และสดัสว่นการใชร้ะบบขนสง่มวลชนของคนในเมืองท่ีเพิม่สงูข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหลา่นี้
จะเป็นตวักำาหนดให้ผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารหันมาให้ความสำาคญักบัการใช้งบประมาณโฆษณาไปยังสือ่ภายนอกท่ีอยูอ่าศยั
ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสื่อในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาดิจิตอลภายนอกที่อยู่อาศัย
 จากการเล็งเห็นถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมข้างต้น บริษัทเริ่มลงทุนและพัฒนาเพิ่มพื้นท่ีสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยให้หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในอนาคต และแสดงถึงความมุ่งมั่นในดำาเนินตาม
วสิยัทัศน์ในการเป็นผูน้ำาของโลกในสือ่อุตสาหกรรมโฆษณาของบรษัิทในระยะยาว และในปี 2559 บรษัิทยงัคงวางแผนและ
เตรียมความพร้อมที่จะขยายการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว ดังต่อไปนี้

Key Financial Ratio

Liquidity Ratios 2014 2015

Current Ratio (Times) 0.7 4.1

Quick Ratio (Times) 0.5 3.8

Average collection period (Days) 111.1 96.2

Payment days (Days) 129.1 76.6

Efficiency Ratios 2014 2015

Return on assets (%) 8.9 14.5

Asset turnover (Times) 0.6 0.8

Leverage Ratio 2014 2015

Liability to Equity (Times) 2.1 0.1

Management Outlook and Development for 2016
 The Thai economy in 2016 is expected to show signs of recovery given the fiscal stimulus packages the 
government has in place. However, there are risk factors that could harm purchasing decisions of the consumers 
such as slowdowns in exports and private investment. This will directly affect how businesses spend their budgets 
and make them more careful in their advertising spending. Because of tighter budgets, businesses are likely to 
favor value for money and broadly diversify the spendings to various types of media to fit changing lifestyles 
of urban consumers who tend to stay at home less. Moreover, mass transit systems are expected to get more 
traffic from commuters. Consequently, out of home media will gain more popularity among manufacturers and 
service providers especially in transit media and digital media.
 Realizing these coming industry trends, the Company aggressively invested in and developed its media 
coverage since 2014 to expand its footprint of out-of-home media to be more diverse and reach broader target 
groups. These strategies will enhance the competitiveness of the Company as well as its capabilities in delivering 
its clients their target market and reach. These moves stress on commitments in our vision to become a world 
leader in media industry in the long run. In 2016, the Company is prepared to continue its business expansion 
to gain competitive advantages and long-run growth as outlined below.
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• การขยายพื้นท่ีสื่อนอกท่ีอยู่อาศัยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของหัวเมืองในต่างจังหวัด 
ทั่วประเทศ ตามแผนการขยายเครือข่ายสื่อต่างๆ ดังนี้

o สื่อโฆษณาภาพนิ่ง ด้วยการพัฒนาเครือข่ายสื่อประเภท Street Furniture ไปยังหัวเมืองต่างๆ ให้
ครอบคลุมมากข้ึน โดยในปัจจุบันมีให้บริการแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ และกำาลังขยายไปยังจังหวัด
อื่นๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีกำาหนดแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 

o สื่อโฆษณาดิจิตอล  เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของสื่อดิจิตอล Plan B TV บริษัทจึงมีแผนในการขยาย
เครือข่าย Plan B TV Nation wide ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

o สื่อโฆษณาในสนามบิน  นอกเหนือจากที่บริษัทได้เริ่มให้บริการสื่อในหมวด Air Traveller ใน สนาม
บินของ AOT ท้ัง 6 แห่งแล้ว บริษัทได้เล็งเห็นถึงการเติบโตในอัตราท่ีสูงของผู้โดยสารทางอากาศ
ซึ่งเติบโตในอัตราที่สูงกว่า 20% ในปี 2557 ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อที่สูงและเป็นเป้า
หมายของผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารตา่งๆ ดงันัน้บรษัิทจงึมีแผนการขยายพืน้ท่ีสือ่ในหมวดนีเ้พือ่รองรบั
การขยายตัวของความต้องการสื่อโฆษณาในสนามบินอื่นๆ ทั่วประเทศ

• การพฒันาทางดา้นนวตักรรมสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพ่ิมความหลากหลายของ
สื่อโฆษณาให้สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ไม่เฉพาะสื่อโฆษณานอกที่
อยู่อาศยัเท่านัน้ แตยั่งรวมถงึชอ่งทางอ่ืนๆ อาทิ สือ่โฆษณาออนไลน ์ดงัเช่นท่ีไดเ้ริม่ให้บรกิาร On Wifi แลว้
ในปีที่ผ่านมาและกำาลังดำาเนินการขยายการให้บริการบนรถโดยสารประจำาทางให้ครอบคลุมกว่า 1,500 คัน
ในปี 2561 และยังมีการพัฒนาสื่อออนไลน์อื่นๆ ดังเช่น การขยายการให้บริการ On WiFi และสื่อออนไลน์
บนตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (Media Intelligent Project Plan B: MIB) เพื่อ
ให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียด ท่ีตั้งของสื่อทุกสื่อได้โดยละเอียด พร้อมท้ัง
สามารถวางแผนการใช้สื่อ จองซื้อสื่อ และติดตามผลผ่านทางออนไลน์ ซึ่งนอกจากระบบ MIB นี้จะช่วยให้
บริการลูกค้าเดิมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้า SMEs ซ่ึงมีความ
ตอ้งการใช้สือ่โฆษณาดว้ยงบประมาณท่ีจำากดั อกีเปน็จำานวนมาก โดยท่ีบรษัิทสามารถใช้ระบบดงักลา่ว เพ่ือ
ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนการให้บริการที่ต่ำาผ่านระบบออนไลน์

• การขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคอาเซียน บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยโดย
การนำาแผนธรุกจิของสือ่โฆษณานอกท่ีอยูอ่าศยัท่ีประสบความสำาเรจ็อยา่งสงูในประเทศไทย รว่มกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจในต่างประเทศผู้มีเช่ียวชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและความต้องการของผู้ผลิต
สินค้าและบริการในตลาดแต่ละประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจสื่อเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคท่ัวท้ัง
ภูมิภาค ในเบ้ืองต้นบริษัทจะเริ่มดำาเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนท่ีมีศักยภาพสูง อาทิ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ 

 นอกจากโครงการพัฒนาสื่อโฆษณาใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจระยะยาวข้างต้น ในปี 2559 บริษัทฯ 
ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ และ Utilization rate จากสื่อโฆษณาเดิมที่ได้เริ่มพัฒนาในปี 2558 ซึ่งมีกำาลังการผลิตของ
สือ่ใหมส่ว่นนีป้ระมาณ 540 ลา้นบาท (ไม่รวมสือ่โฆษณาของฮลัโหลบางกอก) โดยบรษัิทจะเรง่ทำาการตลาดเพือ่ให้นกัการ
ตลาดได้รู้จักกับสื่อที่พัฒนาใหม่ พร้อมทั้งเข้าใจในประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการวัดผลของแต่ละสื่อได้อย่างเป็นรูป
ธรรม ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายในการเพิม่ Utilization Rate ของสือ่ใหม่เหลา่นี้ให้เข้าสูร่ะดบัสงูตามมาตรฐานของบรษัิทภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน 

กำาลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ของบริษัทรายปีระหว่าง
ปี 2557 ถึง ปี 2559 (ล้านบาท)
 จากการลงทุนในสื่อใหม่และการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้บริษัทมีกำาลังการผลิตสื่อที่คาดการณ์
สำาหรับปี 2559 ประมาณ 3,940 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต
ของกำาลังการผลิตสื่อรายปีเท่ากับ 44.8%

• Expansion of out-of-home media to reach nationwide coverage to respond to growth of major 
upcountry provinces across the country according to our media network expansion plan as follows;

o Outdoor Static Media through the development of street furniture media network in major prov-
inces across the country. At present, street furniture media is already premiered in Chiang Mai 
and is expected to extend to other provinces such as Udon Thani during the first half of 2016.

o Digital Media through the expansion of Plan B TV Nation Wide to reach a national footprint. 
This will allow further coverage of digital media of the Company.

o Air Traveller Media. The Company already offers air traveller media in 6 airports of AOT. The 
number of air passengers grew drastically at a rate of over 20% in 2014. These passengers 
are key target markets of many businesses as they have high purchasing power. The Com-
pany aimed to further expand its presence in this channel to other airports across the country 
to respond to coming advertising media needs of businesses. 

• Continuous out-of-home media innovation development to diversify its media offering to better cater 
to marketing demands from businesses, not only in out-of-home media that the Company focuses 
on but also through other channels such as online advertising. The Company launched On WiFi 
last year and is expected to reach a coverage of 1,500 buses in 2018. Furthermore, the Company 
plans to expand its online media for mobile phone top-up kiosks. 

• Online media management system development through Media Intelligent Project Plan B: MIB. MIB 
will enable our clients to access information regarding locations and details of all media as well as 
manage media planning, booking and performance measurements. With this initiative, the Company 
can deliver services to existing customers more effectively as well as tap into a large number of 
SME customers with financial constraints on media spending. Moreover, the Company can leverage 
on MIB’s cost-effectiveness in servicing customers online with minimum costs. 

• Expansion of media business in ASEAN region. The Company has a plan to extend its out-of-
home media by adopting Thailand model and business plan which has proved to be successful in 
other countries in ASEAN. Another key strategy is to find right business partners with experience 
and knowledge of respective markets to attain its goals of reaching regional footprints for its media 
platforms. High potential ASEAN countries such as Malaysia, Indonesia and the Philippines are the 
priorities for this regional expansion. 

 In addition to new media development projects to enhance its long-run capabilities, the Company 
focuses on boosting its revenue and utilization rate from existing media that the Company started developing 
in 2015, which increased media capacity by 540 million baht (excluding Hello Bangkok). The Company plans 
to aggressively execute marketing strategies to create awareness on these new media as well as educate 
marketers on its effectiveness, value for money and solid performance measurement. Utilization rate of these 
new media is targeted to reach the level according to Company’s standard within 6 months. 

Media Capacity 2014-2016 (Million Baht)
Owing to investments in new media and continuous business 
development since 2014, the Company’s media capacity is 
expected to reach 3,940 million baht in 2016 or grow at an 
average rate of 44.8% from 2014 to 2016.
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150 ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

 บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่
จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำาเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำางานและ
ความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำาในระดับสากล ภายใต้
หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดำา
เนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม และมีการดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทฯ มุ่ง
เน้นการส่งเสริมจิตสำานึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเองซึ่ง
ได้กำาหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจ ที่ครอบคลุม 3 ด้าน
หลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแล และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม  
คู่ค้า ลูกค้า ประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ด้วยการสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วม
มือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาให้ผู้ส่งมอบสินค้ามีความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ 

 ทั้งนี้ แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร มี
การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำางานกับบริษัท รวมถึงการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอแก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
  บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ให้ความสำาคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การติดตั้งสื่อหรือการรับชมสื่อ โดยมีการศึกษา ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่าง
สม่ำาเสมอ  มีการตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อ
ติดตั้งอยู่ เป็นต้น และมีวิศวกรรับรองโครงสร้างการติดตั้งสื่อที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำาเนิน
ธุรกิจ ไม่เคยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของบริษัท

Society

Environment Economy

 The Company aspires to become an innovative organization operating its business with capabilities 
at par with leading international companies under good corporate governance and proper safety measures. 
Policies were formulated to foster transparency and fairness as well as establish good practices in caring 
for safety, environment and community as guided by sustainable development concept. The Company has 
set out guidelines for its responsibilities to environment and society that emphasize on instilling a sense of 
responsibility in its employees starting from an individual self. Business plans outlined its corporate social 
responsibility of the Company covering 3 main aspects which are economic aspect, environmental aspect 
and social aspect with the following details.

Economic Aspect

Fair Business Conduct
 The Company is determined to undertake its business with fairness as well as properly safeguard 
and allocate interests of all related parties in the way that complies with laws, rules and regulations bearing 
in mind the best interests of its shareholders, employees, communities and society, business partners, 
customers and people, business competitors, creditors, government agencies and other stakeholders. 
 The Company encourages free market and fair competition and avoids any action/dealing that 
can cause conflict of interest, infringement of intellectual property rights and all kinds of corruption. Social     
responsibility is highly concerned in every part of business chain through collaborations with business 
partners in social responsibility initiatives. For example, the Company supports environmentally-friendly 
products and services and promotes mutual sustainability with its suppliers to guarantee clear, transparent 
and ethical procurement process. 
 Moreover, the Company respects human rights of employees and  gives priorities to human         
resource management especially knowledge and skill development and recruitment of qualified individuals. 
In addition, communications with shareholders and investors including disclosure of information must be 
transparent, fair and timely via various channels that offer easy and equal access. 

Responsibility to Consumers  
  The Company is committed to developing products and services that are safe for consumers and 
the environment. Advertising media of the Company must pass standards especially regarding safety from 
installation of media to media viewing. The Company regularly assesses impacts of its media on consumers 
and makes improvements on it services. All installed media are subject to routine inspections to ensure their 
perfect conditions and prevent any accident that may occur to people in the areas. All media installation 
infrastructures are certified by engineers of engineering standards of safety. There is no record of accident 
from the Company’s advertising media since its business inception. 
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 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพสูง และเป็นสื่อโฆษณาได้มาตรฐานที่ตรงตามหรือเหนือกว่าความ
คาดหมายของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ ไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ยังมีนโยบายในการ
รักษาความลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับเนื้อหาโฆษณา โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหา
โฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกด้วย 
 สำาหรับการดำาเนินงานภายในองค์กรได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
สินค้าประเภท Office Supply  หรือมีการสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ หรือทาง 
e-mail เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการ
สากล  ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางาน การจัดให้มีการทำา Big Cleaning เป็นประจำาทุกปีอย่างต่อ
เนื่อง เป็นต้น อีกทั้งคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและยังเป็นการลดค่าใช้
จ่าย  บริษัทจึงเริ่มดำาเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
 1. การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งาน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ของบริษัท บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้ายโฆษณาภาพนิ่งของบริษัท จากเดิมหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) ที่ไม่มีสารปรอท และลดการปล่อยก๊าซ Co

2 ได้ถึง 44 kg/หลอด/
ปี หรือลดได้ถึง 78% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์  โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถ
เปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในป้าย Flyover 2.0 ขนาด 778.5 ตร.ม.
คุณสมบัติ หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบแอลอีดี
จำานวนวัตต์ที่ใช้ต่อ ตรม.
อายุการใช้งาน
ค่าความสว่างเมื่อมีภาพโฆษณา 
อัตราค่าไฟต่อปีเมื่อใช้วันละ 6 ชั่วโมง 
(ค่าไฟเฉลี่ยยูนิตละ 4 บาท)

225 วัตต์/ตรม.
15,000 - 20,000 ชม.

0 - 800 ลักส์
1.51 ล้านบาท

120 วัตต์/ตรม.
30,000 - 50,000 ชม.

10 - 1,00 ลักส์
0.81 ล้านบาท

 สำาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น บริษัทได้ทำาการแยกหลอด
ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำาจัดและดูแลขยะที่เป็น
หลอดไฟ พัฒนาเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ หรือทำาลายอย่างถูกวิธี เนื่องจากในหลอดฟลูอเรสเซนต์จะมีสารปรอทซึ่งเป็น
อันตรายต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม  สำาหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้การ
ได้ บริษัทได้นำาไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายในสำานักงาน
 2.การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงาน
 บริษัทสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงานด้วยวิธีการต่างๆ และได้ดำาเนินงาน 
         ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดผลกระทบต่อสิ่ง  
  แวดล้อม ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลด    
         การพิมพ์สี การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำาเป็นและในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น 

 The Company offers high quality products and services that meet or exceed consumers’ expectations 
under fair conditions. Everyone can get access to information on its products and services that is accurate, 
clear, adequate, useful and factual. Besides, the Company stipulated policies regarding confidentiality of 
customer information that prohibit ones from wrongfully using customer information for personal benefits or 
benefits of related others. Opinions and comments from customers towards its products and services are 
appreciated. Additionally, contents of any advertisement  are closely screened to comply with applicable 
laws as well as moral codes.
 Other initiatives undertaken internally and externally included procurement of “green” products and 
services starting from office supplies and paperless communications and information sharing with business 
partners via applications or e-mails.

Environment Aspect 

Environment and Safety 
 The Company pays careful attention to the analysis of risks, environment impacts and safety in 
all business processes including efficient resource utilization and energy saving under universal principles. 
Its environmental management efforts aim to enhance quality of life of employees  such as a creation of 
pleasant work environment and  the annual Big Cleaning. Not only these efforts help protect the environment 
and save energy but also reduce expenses of the Company. Key efforts worth noted that the Company 
initiated and consistently executed include
 1. Change of billboard lighting system for energy saving
 In order to enhance display efficiency of billboards, prolong their lifetime and save costs, the  
         Company changed the light bulbs installed in its static billboards from fluorescent bulbs to   
 mercury-free LED bulbs that help reduce the emission of CO

2 of 44kg/bulb/year or 78% compared  
    to fluorescent bulbs. Qualifications of both kinds of bulbs can be compared in the table below.

 Comparison Charts: Fluorescent vs LED  for 778.5 sq.m. Location Flyover 2.0
Qualifications Fluorescent LED
Power consumption (Watt per square meter)
Life time
Brightness on advertising 
Annual electricity expense for 6 hours per 
day (Average electricity cost 4 Baht/unit)

225 Watt/Sq.m.
15,000 - 20,000 hrs

0 - 800 Lux
1.51 mil. Baht

120 Watt/Sq.m.
30,000 - 50,000 hrs

10 - 1,00 Lux
0.81 mil. Baht

 For the removed fluorescent bulbs, the Company sorted out deteriorated ones and sent them to 
the manufacturers who have responsible units that take care of used light bulbs either to recycle or dispose 
them correctly. Fluorescent bulbs contain mercury that are harmful to life, community and environment. On 
the other hand, those bulbs that were still usable and in perfect conditions, the Company donated some 
and kept the rest for office use. 
 2.Energy and stationery saving 
 The Company supports energy and stationery saving by any means and carried out activities     
         that are environmentally or socially responsible. Important activities include those that help 
 optimize resource utilization and/or reduce environmental impacts; for example, curbing paper  
         usage by using both sides of papers, saving printer ink by cutting back color printing and saving   
         energy by switching off unnecessary lights during lunch break.
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การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (co-creation) ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการลดการใช้วัสดุ วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการนำากลับมาใช้ใหม่ และ
การรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่ผ่านมามีดำาเนินการนำาวัสดุเหลือใช้ อาทิ แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว ไปมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรการกุศล เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปผลิตเป็นสินค้าสำาหรับการออกจำาหน่าย
สร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ทาง 
บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเห็นได้จากการให้
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังกำาหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า การคัดกรอง
คู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่วา่ “พนกังาน” คอืทรพัยากรทีส่ำาคญัทีส่ดุสามารถนำาองคก์รไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืไดแ้ละ
เป็นกำาลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จมาโดยตลอด บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ซึ่ง
อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด เช่น  การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือพนักงาน
อย่างเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ อาทิเช่น  เงินช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร การสมรส การเสียชีวิตของครอบครัวหรือ
ญาติ เป็นต้น   การตรวจสุขภาพประจำาปี ประกันสุขภาพกลุ่ม  รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนต่อพนักงานที่เป็นธรรม
เหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมสำาหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในทีมเสี่ยงภัย การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย ซึ่งในปี 2558 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาด
เจ็บสาหัสแต่อย่างใด

Development and Promotion of Innovations from Social Responsibility Efforts   
   The Company promotes participation of all stakeholders in creation process (co-creation) in
a development of innovations that create a balance of values and benefits to community, society and 
environment and sustainable business growth. This could be accomplished through reduction of materials 
and raw materials in production process as well as reuse and recycle. In the past, the Company donated 
removed vinyl banners/billboards to government agencies or charitable organizations for further use or for 
disadvantaged people to create products using the materials and earn some money for them and their families.

Social Aspect

Respect for Human Rights 
 The Company realized the importance of respect for human rights, fairness and equality and put 
in place non-discrimination policies that require the Company to treat people impartially regardless of race, 
religion, gender or physical conditions. Equal opportunity in Company’s hiring as well as its justifiable and 
systematic business partner selection criteria and process are good examples that show Company’s 
conformity to international human rights principles. 

Fair Treatment of Employees
 The Company regards its “employees” as the most valuable resource that drives the organization to 
success and enables the organization to attain sustainable development. As a result, the Company offers its 
employees superior welfare and benefits compared to those required by law. For instance, provident fund was 
set up for employees and other financial assistance are provided impartially for certain circumstances such 
as childbirth, marriage, death of a family member or a relative. Moreover, health care benefits are available 
for employees including an annual health check-up and a group health plan/insurance. Compensations to 
employees are based on fairness, appropriateness and consistency with those of the same industry. 
 Regarding safety and hygiene in workplace, favorable atmosphere is promoted to ensure safety 
of life and property of its employees. The Company also conducted 5S activity to encourage employees 
to create safe and hygienic work environment.  Additional health insurance and accident insurance are 
provided for employees working in dangerous conditions. In 2015, there was no record of severe accident 
that caused death or critical injury to its employees.
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
  บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ และ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย  ผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัทคู่ค้าของบริษัท  ดังเช่น การพัฒนา
ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ ทำาให้ผู้ขับขี่สามารถ
วางแผนเส้นทางได้ล่วงหน้า และเป็นเครื่องมือสำาคัญในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสื่อโฆษณาของบริษัท  นอกจาก
นี้ สื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินยังมีพื้นที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
ใต้ดิน เป็นต้น 

 นอกจากนี้บริษัทยังมีการใช้สื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น  

 โครงการเด็กหาย เป็นความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยประกาศติดตามเด็กหายบน
สื่อโฆษณาต่างๆ โดยเกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า ปัญหาเด็กหาย หรือ คนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่า
ที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น ยังมีกำาลังคนหรือเครื่องมือที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยในการดำาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว โดยประกาศติดตามเด็กหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงา
ผ่านสื่อประเภทดิจิตอลที่อยู่บนท้องถนนและภายในรถโดยสารประจำาทางของบริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งสื่อเหล่า
นี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยติดตามเด็กหายได้ เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ในทำาเลที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนเป็นจำานวนมาก 

Participation in the Development of Community and Society  
  The Company leverages on business processes to enhance quality of life and strengthen Thai 
communities, society and economy through collaboration projects with its business partners. For example, 
the implementation of Intelligent Traffic Condition Reporting Board on expressways that helped provide 
useful information for motorists so that they can plan their routes in advance. This is also considered to 
be an important tool that enhanced efficiency of its advertising media. Plus, for advertising media in MRT, 
some spaces are given to offer useful information and news for passengers using the service.  

 Apart from that, the Company also used advertising media for social good including the following 
projects.  

 Missing Children Project as a collaboration with the Mirror Foundation to help search for miss-
ing children by making public service announcements on its advertising media. The project aimed to bring 
attention to general public of missing children or missing people issue while responsible authorities are 
undermanned or lack of tools to execute the search efficiently. The Company realized that its digital media 
along major streets and inside buses could be offered free-of-charge to make announcements and support 
the search of missing children as these media are located in high-traffic areas visible to many people.
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การต่อต้านการทุจริต
 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ จ่ายสินบน และได้มี
การกำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน หรือให้ทรัพย์สิน 
รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือ เพื่อจรรโลงสังคมให้เจริญ   
รุดหน้าอย่างยั่งยืน
 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำาหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนิน
งานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

 โครงการ Be good  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท, รายการปันฝัน ปันยิ้ม ซึ่งออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยทางรายการปันฝัน ปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ และมี Line ประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ character ของ Line chat เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆบนสื่อโฆษณาของบริษัทในการเชิญชวนให้ประชาชนออก
มาทำาความดีในโครงการเหล่านี้ร่วมกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
 นอกจากนี้ในฐานะสื่อ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สื่อในการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ในการช่วยเหลือ
สังคมอีกทางหนึ่ง โดยนำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดังกล่าวมาออกอากาศผ่านสื่อของบริษัท โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย เช่น การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) การร่วม
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ศูนย์พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โครงการบริจาคนมให้
แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

 
Anti Corruption Policy
 The Company and its subsidiaries engage in transparent, righteous and ethical business under-
takings under good governance principles and accountability to all stakeholders. Involvements in any kind 
of corruption in conducting business are prohibited as clearly stated in its policies including solicitation, 
acceptance or payment of bribes or inducements or other benefits to government officials or related parties 
dealing business with the Company. A code of conduct was set out for directors, management team and 
employees of the Company. Moreover, the Company also encourages its business partners to conduct their 
businesses in accordance with laws in order to sustainably develop the society together. 
 In addition, the Company organizes related trainings for its employees to motivate them to perform 
their duties with honesty and to ensure that the code of ethical conduct under good governance policies is 
strictly observed by employees throughout the organization. 

 Be good Project as a collaboration with Pun Fun Pun Yim Program that is broadcast on TV5 
(Royal Thai Army Radio and TV Station) and Line Thailand. The project has an objective of helping people 
especially disadvantaged children and the elderly that cannot take care of themselves. Pun Fun Pun Yim 
program selects inspiring stories where people need helps and Line Thailand designs and produces PR 
and advertising contents for the stories using famous characters from Line Chat to attract attention. Then, 
these stories are shown on the Company’s advertising media to persuade people to participate in these 
projects for good causes. For example, PR campaign for blood drive with Thai Red Cross was successfully 
executed.
 In addition, as a media service provider, the Company offered media spaces for social organisations 
to publicise their PR and advertising contents through its network of advertising media without charge. 
Examples include a PR activity for UNHCR on World Refugee Day, a PR campaign for Princess Sirindhorn 
Craniofacial Center on craniofacial surgery as well as a milk donation to the elderly project that helped lift 
quality of life of people in the society. 
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