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Providing diversified and innovative communication channels 

that enhance audiences’ experience and engagement

นำ�เสนอช่องท�งก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยและมีนวัตกรรม
เพื่อสร้�งคว�มรู้สึกมีส่วนร่วมและประสบก�รณ์ที่เหนือกว่�

ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นสื่อ

CONTENT
ส�รบัญ

To empower brands’ message 

and create major impact across ASEAN

ยกระดับก�รสื่อส�รของแบรนด์ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด
เพื่อก�รเข้�ถึงผู้บริโภคทั่วภูมิภ�คอ�เซียน

 วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PASSION LEADERSHIP NONCONFORMITYACCOUNTABILITY BRILLIANCE

VISIONVISION



SCAN TO SEE VDO

นวัตกรรมสื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัย บนจอภ�พดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมโชว์แสง สี เสียง 
“Color of Bangkok” บน Landmark ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร เพื่อเป็นจุดหม�ยแห่งใหม่ของ
นักท่องเท่ียวทั่วโลก หนึ่งในคว�มภ�คภูมิใจของ Plan B ที่เป็นม�กกว่�สื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัย
Avant-garde OOH media on the world’s largest digital display with “Color of Bangkok”, 

a light and sound show located at the new landmark in the heart of Bangkok - 

a new destination for travelers around the world and Plan B’s pride of being beyond OOH media. 



BNK48

THAI E-LEAGUE PRO

THAILAND 

NATIONAL TEAM

Music Marketing

1st professional eSports 

league in Thailand

Sports Marketing

ห น่ึ ง ใ น แ ร ง ขั บ เ ค ล่ื อ น ฟุ ต บ อ ล ไ ท ย 
Plan B ในฐ�นะตัวแทนอย�่งเป็นท�งก�รในก�รบรหิ�ร
จัดก�รสิทธิประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ของสม�คมกีฬ�
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยลีก จำ�กัด
Propelling Thai football to global standards, 

Plan B is fully committed as an official agent 

to manage commercial rights of the Football 

Association of Thailand and Thai League Co., Ltd.  

สร้�งคว�มผูกพันธ์ กับ กลุ่มเป้�หม�ยท�งก�ร
ตล�ด ผ่�นคอนเท้นท์ดนตรีคุณภ�พสูง BNK 48 
Enhancing engagement with target groups 

leveraging on high-quality music content of BNK48 

Thai E-Leauge Pro ครัง้แรก กับ ก�รแขง่ขนัอสีปอรต์ออ  มืออ�ชพี  
หน่ึงในคอนเท้นท์ สู่กลุ่มเป้�หม�ยท�งก�รตล�ดท่ีหล�กหล�ย
Premiering the Thai E-League Pro as the first-ever 
professional esports tournament in Thailand to cater 

to diversified target groups through sports content. 



บริก�ร Free WIFI บนรถโดยส�ร
ประจำ�ท�งปรบัอ�ก�ศ ให้ก�รเช่ือมต่อ
ของคนกรุงเทพไม่มีสะดุด
Enabling seamless connectivity 

for Bangkokians through our free 

Wi-Fi access for air-conditioned 
buses. 

แอปพลิเคช่ันสำ�หรบัค้นห�และบอกเวล�
ก�รม�ถึงของรถประจำ�ท�ง 
Serving bus riders with the application 

useful for searching routes and 

estimating time of arrival. 

แผนทีอ่จัฉรยิะ แสดงสภ�พก�รจร�จร
แบบ Real-Time บนถนนส�ยหลัก 50 
จุดทั่วกรุงเทพ
Displaying real-t ime traf f ic

information of 50 major routes 
across Bangkok built on a smart 

graphical map. 

บรกิ�รจดุช�รจ์อปุกรณเ์คล่ือนท่ี 
พรอ้มให้บรกิ�รขอ้มูลจดุหม�ย
ก�รเดินท�ง
Offering charging stations 

for mobile devices with travel 

information services. 

บริก�รจุดช�ร์จโทรศัพท์ ใน
บริเวณสน�มบินสุวรรณภูมิ  
เข้�ถึงผู้ใช้บริก�รท้ังช�วไทย
และต่�งช�ติ
Providing charging spots for 

cellphones in Suvarnnabhumi 

airport for both Thai and 

foreign passengers.

แผนท่ีอัจฉริยะ แสดงเส้นท�งก�ร
จร�จรบนถนน ทำ�ให้ส�ม�รถว�งแผน
ก�รเดินท�งได้อย่�งแม่นยำ�ย่ิงข้ึน
Allowing commuters to optimize 

their trip planning through the 

intelligent map that displays 

current traffic conditions.  
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

	 ปีท่ีผ่านมาถือเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจท่ีธุรกิจของ
แพลนบียังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง	ด้วยรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ
ซ่ึงมุ่งเน้นการขยายความหลากหลายและความครอบคลุมของ
การให้บริการส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาและรูป
แบบการใช้ชีวิตของคนเมือง
	 ไม่เพียงความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจของแพลนบี	
เท่าน้ัน	คณะกรรมการและผู้บริหาร	ยังได้ปลูกฝังแนวคิดการ
ดำาเนินงานภายใต้หลักความย่ังยืนด้วยการคำานึงถึงผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ผ่านข้ันตอนการ
วางแผนการทำางานทุกๆ	หน่วยงานภายในองค์กร	เพ่ือสร้าง
รากฐานของการเติบโตอย่างย่ังยืน	โดยบริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้
พนักงานมีความรับผิดชอบ	ช่วยเหลือ	สนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสังคมท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ		อาทิเช่น	กิจกรรม
การนำาวัสดุเหลือใช้จากการผลิตป้ายไวนิลส่ือโฆษณา	 ส่งต่อ
ให้กับชุมชนเพ่ือนำาไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์การใช้งาน	 เช่น	
การนำาไวนิลผลิตเป็นกระเป๋าผ้าออกจำาหน่าย	หรือสร้างเป็น
หลังคาสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไปพร้อมๆ	กับการเติบโต
ของบริษัท
	 แพลนบีมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว	โดยยึดหลัก
การบริหารจัดการภายใต้หลักจรรยาบรรณ	บรรษัทภิบาล	เพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	
รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงจากผล
การประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	บริษัทฯ	จัดอยู่ในระดับ			“ดีเลิศ”	

 We took a journey through the past year with 

pride as Plan B’s business experienced uninterrupted 

growth thanks to our business model that focuses 

on enhancing the variety of media offering as well as 

extending the service coverage of out-of-home media 

to align with the fast pace of advertising media industry 

and meet the needs and wants of consumers with urban 

lifestyles. 

 Besides our commitment to business development, 

the	Board	of	Directors	and	executives	foster	a	mindset	
of sustainability that spells out concerns for economic, 

social and environmental impacts from undertaking 

our business. Plan B ensures proper planning in every 

function in the organization to lay a strong foundation for 

sustainable development. The Company encourages the 

employees to take responsibilities and support activities 

that are beneficial to the society as well as prevent any 

negative social impact from our business undertaking. 

For example, we initiated a project to make use of vinyl 

material left from billboard production by passing them 

to communities in order that they can make different 

useful items from the vinyl such as bags to be sold 

(Excellent)	และ	Top	Quartile	กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตลาด
มากกว่า	10,000	 ล้านบาท	และนับเป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ี
ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน	TOP	70	ของ
การประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	CG	Scorecard)	สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนาแนวทางการดำาเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับสากล	และเป็นการสร้างความเช่ือม่ันต่อนักลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ
บริษัทในระยะยาว	นอกจากน้ี	ในปี	2561	บริษัทยังได้รับการ
รับรองเป็น	สมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต	จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	 ผมในนามของคณะกรรมการ	บริษัท	แพลนบี	มีเดีย	
จำากัด	(มหาชน)	 ผู้บริหาร	และพนักงาน	ขอขอบคุณผู้ถือ
หุ้น	หน่วยงานราชการ	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ตลอดจน
พนักงานทุกท่านท่ีเป็นส่วนสำาคัญท่ีผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ	มุ่ง
ม่ันพัฒนาการดำาเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว	และเป็นกำาลังสำาคัญท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและสังคมอย่างย่ังยืนตลอดไป

for extra income or roofs for children playgrounds in 

schools in the neighborhood. This project helps improve 

the quality of life of the people and the society as the 

Company continues to grow. 

 Plan B has a strong intention to conduct its 

business under good corporate governance principles in 

order to attain sustainable growth in the long run. Plan B 

adheres to management principles under proper business 

ethics with the best interest of all stakeholders at heart 

and promotes social and environmental responsibility. 

According	to	the	Thai	Institute	of	Directors	(IOD),	Plan	B	
received	“Excellent”	rating	and	ranked	among	the	top	
quartile for listed companies with market capitalization 

of	THB	10,000	million	and	over.	Additionally,	we	are	
honored	to	be	included	among	Top	70	in	ASEAN	CG	
Scorecard	in	2018	which	reflects	our	business	undertaking	
that meets international standards. This helps gain trust 

among investors both local and international including 

all stakeholders in the long run. Moreover, Plan B was 

also	certified	as	a	member	of		the	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption	Council	in	the	past	
year.  

	 On	behalf	of	the	Board	of	Directors,	executives	
and	employees	of	Plan	B	Public	Company	Limited,	I	would	
like to extend my sincere gratitude toward shareholders, 

government agencies, customers, business alliances as 

well as all employees for being a great support of the 

Company to generate returns for shareholders in the 

long term and a driving force to develop out-of-home 

media industry and the society in a sustainable manner. 

Message from the Chairman 
of the Board of Directors

Pol.Gen Somchai  Vanichsenee

Chairman of the Board of Directors

พลตำ�รวจเอกสมช�ย ว�ณิชเสนี
ประธ�นกรรมก�ร
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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
Message from the Chief Executive Officer and Managing Director

	 ปี	2561	ยังคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีท้าทายสำาหรับผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในประเทศไทย	จากมูลค่ารวมของ
ตลาดส่ือโฆษณาท่ีเติบโตข้ึนเพียง	3.9%	เท่าน้ัน	แต่ส่ือท่ีมีความ
นิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	ได้แก่	 ส่ือโฆษณาออนไลน์	(Online	
Media)	 ซ่ึงเป็นตัวเลือกท่ีมีความหลากหลายและสามารถตอบ
โจทย์นักการตลาดในการกำาหนดเป้าหมายและการวัดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม	 ส่งผลให้การประกอบธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่
อาศัยและธุรกิจเก่ียวเน่ืองของแพลนบีมีความท้าทายมากย่ิงข้ึน	
	 อย่างไรก็ดี	แพลนบียังเช่ือม่ันในศักยภาพของส่ือโฆษณา
นอกท่ีอยู่อาศัยซ่ึงสามารถเข้าถึงการใช้ชีวิต	(lifestyle)	 ท่ีหลาก
หลายของผู้บริโภค	และสามารถสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในวงกว้าง	(Impact)	มากกว่าส่ือโฆษณารูปแบบอ่ืน	นอกจากน้ี

Mr. Palin Lojanagosin
Chief Executive Officer

น�ยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยยังสามารถใช้ควบคู่ไปกับส่ือโฆษณา
ออนไลนเพ่ือลดความเส่ียงจากข้อมูลสถิติท่ีเป็นเท็จของโฆษณา
ออนไลน์	(Ad	Fraud)	 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แคมเปญ
ทางการตลาด	เม่ือใช้ส่ือท้ังสองประเภทควบคู่กัน	เราจึงมุ่งม่ัน
ขยายการลงทุนเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของส่ือโฆษณา	อย่าง
ต่อเน่ือง	ส่งผลให้บริษัทมีอัตราเติบโตของรายได้เท่ากับ	34.3%	
คิดเป็นรายได้รวมสำาหรับปี	2561	กว่า	4,043.3	ล้านบาท	และ
มีผลกำาไรเติบโต	39.3%	เป็นกำาไรสุทธิ	642.8	ล้านบาทซ่ึงเป็น
อัตราการเติบโตท่ีสูงกว่าเป้าหมายของบริษัท	ท้ังน้ีเป็นผลจากการ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยผ่าน
การพัฒนาธุรกิจท้ัง	3	ด้านประกอบกัน	คือ	การสร้างมูลค่าเพ่ิม
สู่ส่ือโฆษณาด้วยนวัตกรรม	การขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา	และการ
เสริมประสิทธิภาพของส่ือโฆษณาโดยการพัฒนาแพ็คเกจการ
ขายร่วมกันของส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและส่ือโฆษณาออนไลน์	
เพ่ือให้เราคงความเป็นผู้นำาของอุตสาหกรรมในการนำาเสนอช่อง
ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสำาหรับนักการตลาดต่อไป
เพ่ิมความหลากหลายของส่ือโฆษณาฯและนำาเสนอ
นวัตกรรมด้วยการลงทุนอย่างต่อเน่ือง
	 ทีมงานของแพลนบีมุ่งม่ันในการขยายกำาลังการผลิต
ส่ือโฆษณา	ด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส่ือโฆษณา
อย่างต่อเน่ือง	โดยในปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีแพลนบีใช้งบประมาณ
ลงทุนสำาหรับการพัฒนาส่ือโฆษณา	สูงถึง	826.0	ล้านบาท	เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ท่ีเป็นมากกว่าส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนเมือง	อาทิ	โครงการ	Bangkok	
Jam	ท่ีเสนอส่ือโฆษณาดิจิตอลในกรุงเทพฯ	กว่า		50	จุดพร้อม
กับการรายงานสภาพการจราจรซ่ึงจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ	โครงการ	The	PanOramix	screen																		
@CentralอWorld	 ด้วยงบลงทุนกว่า	400	 ล้านบาท	เพ่ือนำา
เสนอส่ือโฆษณาผ่านจอดิจิตอลขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียบริเวณ
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	พร้อมการแสดงผสมผสานแสง	สี	
เสียง	“The	Color	of	Bangkok”	ท่ีเป็นการยกระดับให้บริเวณ
แยกราชประสงค์กลายเป็นแลนด์มาร์คสำาคัญของการท่องเท่ียว
แห่งใหม่ระดับเอเชีย	และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้าน
การท่องเท่ียวให้กรุงเทพมหานครอีกด้วย	ท้ังน้ี	ความสำาเร็จของ
โครงการต่างๆ	ดังกล่าว	ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เก่ียวข้อง	
พันธมิตรทางธุรกิจท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีร่วมสนับสนุน
และมอบโอกาสให้แพลนบีได้นำานวัตกรรมของส่ือโฆษณามา
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างต่อเน่ือง
ยกระดับประสิทธิภาพของส่ือโฆษณาฯด้วยธุรกิจการ
ตลาดแบบมีส่วนร่วม
	 ทางบริษัทยังแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจการ
ตลาดแบบมีส่วนร่วม	โดยคัดสรรคอนเทนท์คุณภาพสูงท่ีสามารถ
ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคท่ีมีความสนใจอันหลากหลาย	และ
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ยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์สินค้าได้อย่าง
แนบแน่น	นอกจากธุรกิจ	Sport	Marketing	 ซ่ึงแพลนบีได้เร่ิม
พัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับกีฬาฟุตบอลต้ังแต่ปี	2558	ในปีท่ีผ่าน
มาแพลนบีได้ขยายธุรกิจ	Music	Marketing	ผ่านการลงทุนใน	
BNK48		ซ่ึงเป็นวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป	ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศไทย	และการขยายธุรกิจ	e-Sport	ด้วยการจัดการแข่งขัน	
Toyota	E-League	Pro	โดยร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมส์ระดับโลก
อย่าง	Konami	ในการนำาเกมส์	PES2019	มาพัฒนาร่วมกับฐาน
แฟนคลับของ	Sport	Marketing	ท่ีแพลนบีมีเพ่ือสร้างมูลค่าให้
กับธุรกิจกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพคร้ังแรกของไทย		ท้ังน้ีการ
ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมนับเป็นส่วนสำาคัญในการ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจส่ือโฆษณา	เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
เติบโตในตลาดส่ือโฆษณาออนไลน์ควบคู่ไปกับส่ือ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย
	 ด้วยศักยภาพของส่ือโฆษณาออนไลน์	 ท่ีสามารถ
กำาหนดเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแม่นยำาและการวัดผล
ท่ีเป็นรูปธรรม	แพลนบีเร่ิมขยายธุรกิจไปยังส่ือออนไลน์โดยผ่าน
การลงทุนในบริษัท	ดิจิทัล	แฟคตอร่ี	จำากัด	ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ
ส่ือโฆษณาออนไลน์ครบวงจร	 ต้ังแต่การศึกษาวิจัยตลาดจาก					
Big	Data,	การวางแผนแคมเปญออนไลน์,	การผลิตคอนเทนต์	
ไปจนถึงการซ้ือส่ือออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 ซ่ึงการ
ลงทุนน้ีจะช่วยให้แพลนบีสามารถนำาความรู้ความเช่ียวชาญดัง
กล่าว	จากส่ือโฆษณาออนไลน์มาบูรณาการกับส่ือโฆษณานอก
ท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผลักดันการขายส่ือเดิม	และเพ่ิมโซลูช่ันออนไลน์	
(Online	Solution)	ในการนำาเสนอแคมเปญทางการตลาดแบบ
ครบวงจร		และแพลนบีได้พัฒนาแพคเกจ	Geofence	ท่ีรวมจุด
เด่นของท้ังส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและส่ือโฆษณาออนไลน์เข้า
ด้วยกัน	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารให้แบรนด์สามารถเข้า
ถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเดิมท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึก	โดยแพคเกจ	
Geofence	จะช่วยขยายฐานและเพ่ิมความถ่ีในการมองเห็นของ
ผู้บริโภค	และระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงได้	เป็นการ
นำาจุดเด่นของส่ือท้ัง	2	ประเภทมารวมกัน	ถือเป็นการเพ่ิมจุดแข็ง
ของส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยในอีกทางหน่ึง	และยังเป็นการขยาย
ธุรกิจไปยังส่ือออนไลน์ท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า	20%	
ต่อปี	มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า	12,000	ล้านบาทในปี	2561	
สู่เป้าหมายธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
	 สำาหรับธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียน	
แพลนบีได้เร่ิมขยายธุรกิจต้ังแต่ปี	2558	ในปัจจุบันแพลนบีมี
ฐานการให้บริการรวม	4	ประเทศ	ได้แก่	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และฟิลิปปินส์	แต่การ
ขยายธุรกิจต่างประเทศยังดำาเนินไปได้ล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีเรา
ต้ังไว้	ทีมงานของแพลนบีจึงต้องร่วมมือกันปรับแผนการขยาย
ธุรกิจภูมิภาคให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขันของ
แต่ละประเทศ	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการส่ือ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยช้ันนำาในระดับภูมิภาคในอนาคตได้

ให้ความสำาคัญสูงสุดกับทรัพยากรบุคคล
	 ถึงแม้แพลนบีจะเป็นบริษัทท่ีมีเป้าหมายการเติบโต
ของธุรกิจท่ีสูงและท้าทายอยู่ตลอดเวลา	กรรมการและผู้บริหาร
ยังคงให้ความสำาคัญสูงสุดกับบุคลากรซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญของ
องค์กร	โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา
และกำาหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทผ่านการประชุมเชิงปฎิบัติ
การ	(Workshop)	ประจำาปีร่วมกัน	อีกท้ังบริษัทยังได้ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ซ่ึงครอบคลุมเป้าหมายท้ังเชิงเศรษฐกิจ	
ส่ิงแวดล้อม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนา
นวัตกรรม	รวมถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของพนักงาน	
เพ่ือร่วมกันพัฒนาบริษัทในทุกๆด้าน	ซ่ึงจะเป็นรากฐานของการ
เติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป	
สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน
	 ท้ังน้ี	บริษัทยังคงยึดม่ันการดำาเนินงานตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี	และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	เพ่ือสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้กับธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน	โดยสะท้อนให้
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เห็นจากผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	ท่ีได้
รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ	ต่อเน่ือง	2	ปีติดต่อกัน	และในปี
ท่ีผ่านมาบริษัทยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยการจัดอยู่
ใน	TOP70	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	โดย	
ASEAN	Capital	Markets	Forum	อีกท้ังได้รับการรับรองการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	ซ่ึงจากแนวการดำาเนินธุรกิจท่ีให้ความสำาคัญท้ังการพัฒนา					
รูปแบบธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
มาอย่างต่อเน่ือง	แพลนบีมีความยินดีท่ีหลักทรัพย์ของบริษัทได้
รับการคัดเลือกเข้าร่วมในดัชนี	SET100	ซ่ึงเป็นกลุ่มหลักทรัพย์
ท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุด	100	อันดับแรก	มีสภาพคล่องการซ้ือขาย
ท่ีสูงสม่ำาเสมอ	และแสดงถึงความสนใจของท้ังนักลงทุนสถาบัน
และนักลงทุนรายย่อยท่ีมีต่อหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีสูงข้ึนในปีท่ี
ผ่านมา
	 ความสำาเร็จในทุกๆด้านของแพลนบีในปีท่ีผ่านมาเป็น
ผลจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย	คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร	ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	
พันธมิตร	และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้การสนับสนุนแพลนบี
มาโดยตลอด	และขอให้เช่ือม่ันว่าแพลนบีจะยังยึดม่ันในการ
ดำาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้หลักบรรษัท
ภิบาลท่ีดี	 เพ่ือสร้างสมดุลการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม				
ส่ิงแวดล้อม	พร้อมท้ังปรับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้รองรับ
ท้ังโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ	ในปี	2562	เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
พนักงานทุกคน	แพลนบีมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างประโยชน์	เพ่ือ
การเติบโตอย่างย่ังยืนตลอดไป
	 The	year	2018	was	considered	a	tough	year	
for advertising media industry in Thailand as the overall 

advertising media market was marked with a moderate 

growth	of	3.9%	Moreover,	popularity	of	online	media	as	
alternatives for marketers has been growing significantly 

thanks to the variety and the ability to target audiences 

and measure media effectiveness of online media. These 

factors defied the development of out-of-home media and 

related businesses of Plan B like never before. 

	 Nevertheless,	Plan	B	has	a	firm	belief	in	the						
potential of out-of-home media in reaching diverse lifestyles 

of consumers and creating impacts on a wide range of target 

audiences not achievable through other media platforms. 

Plus, out-of-home media can be deployed together with 

online media to mitigate the risk of ad fraud and enhance 

the effectiveness of marketing campaigns. Therefore, 

Plan B remains steadfast in our determination to enhance 

the variety of media offering through various investments. 

Plan B managed to sustain our exuberant growth at a 

rate	of	34.3%	to	top	THB	4,043.3	million	in	revenue	and	
registered	net	profit	of	THB	642.8	million	or	equivalent	to	
39.3%	growth	which	exceeded	our	target.	The	success	was	

made possible through incessant capability development of 

out-of-home media leveraging on business development 

of	3	key	aspects	which	are	the	innovation-led	value	added	
creation, the expansion of engagement marketing business 

to enhance effectiveness of marketing communication and 

the development of combined packages of out-of-home 

media and online media. These endeavors will allow Plan 

B to maintain the leader position in the industry in offering 

marketing channels with highest effectiveness for marketers 

in the future.  

Diversifying portfolio of advertising media and 

introducing innovation through continuous 

investment

 Plan B team is dedicated to improving                 

media capacity and promoting media diversity through 

the  introduction of innovative offering to add value to our 

advertising	media	platforms.	In	2018	alone,	Plan	B	invested	
as	high	as	THB	826.0	million	to	develop	our	advertising	
media. Without support from business alliances both public 

and private, projects and initiatives would not accomplish 

its objectives in creating experience beyond out-of-home 

media and elevating the quality of life of urban population. 

For instance, Bangkok Jam project provided digital media 

in	over	50	locations	across	Bangkok	that	report	real-time	
traffic conditions to help relieve traffic problems in Bangkok. 

Another	example	of	projects	Plan	B	takes	pride	in	is	the	
Panoramix screen @Central World project. Plan B made 

an	investment	of	over	THB	400	million	for	this	project	to	
present	the	largest	digital	display	in	Asia	located	in	front	of	
Central World shopping complex with the light and sound 

show	“The	Color	of	Bangkok”.	This	collaboration	helps	
promote Ratchaprasong intersection as a new landmark of 

Asia	for	tourists	as	well	as	communicate	a	positive	image	
of Bangkok in general in the eyes of tourists. 

Enhancing media effectiveness through                         

engagement marketing business

 Plan B has been actively searching for                      

opportunities in growing our engagement marketing     

business and carefully acquiring premium quality content 

to reach consumers with diverse interest and preferences 

and promote tighter engagement between consumers 

and	product	and	service	brands.	Apart	from	our	sports				
marketing	business	that	the	Company	started	since	2015,	
Plan	B	expanded	further	to	music	marketing	through	BNK48	
which is currently one of most popular musical groups in 

Thailand as well as esports through the introduction of 

Toyota	E-League	Pro	under	collaboration	with	Konami,				
a	world-leading	gaming	developer	who	brought	PES2019	
to meet Plan B’s sports marketing fan base to add value 

to the first professional esports tournament in Thailand. 

Engagement	marketing	business	plays	a	crucial	role	in	
enhancing competitiveness in advertising media business 

leveraging on media effectiveness improvement to optimally 

reach target audiences. 

Growing online media business alongside        

out-of-home media business

 Plan B places high importance on online                

media as these media allow marketers to target

marketing audiences precisely and measure and track results           

effectively.  Plan B recently extended to online media through 

the	acquisition	of	Digital	Factory	Company	Limited,	an	online	
media operator who offers a full range of services from big 

data market research, online campaign planning, content 

creation and production to effective online media buying. 

This investment enabled Plan B to integrate online media 

into existing out-of-home media in order to boost media 

sales and add online solutions to our marketing campaign 

offering.	Additionally,	Plan	B	developed	Geofence	packages	
that combined advantages of out-of-home media and online 

media together to enhance communication effectiveness 

to reach consumers with more breadth and depth. This 

Geofence	packages	will	help	promote	visibility,	reach	and	
frequency of media as well as specifically target audiences. 

Weaknesses of out-of-home media will be minimized as 

features	of	2	types	of	media	are	bundled.	With	these	efforts,	
Plan B is able tap into online advertising media market of 

over	THB	12,000	million	per	year	with	a	rapid	growth	of	
more	than	20%	per	year	according	to	2018	data.
Aspiring to be top Out-of-home media provider 

in ASEAN.

 With	regard	to	out-of-home	media	in	ASEAN	
region	that	Plan	B	commenced	since	2015,	we	currently	
have	our	service	presence	in	4	countries	which	are	Ma-
laysia,	Indonesia,	Laos	and	the	Philippines.	However,	our	
international expansion was not as fast as we planned so 

our team is required to better collaborate and adjust the 

expansion plans to be in alignment with market conditions 

and competitive landscapes of each country with the 

purpose to become one of the leading out-of-home media 

service providers in the region in the nearest future. 

Focusing on human capital development as the 

highest priority

	 Despite	Plan	B’s	aggressive	growth	aspiration,	
directors and executives give highest priority to human capital 

development as the bedrock of organizational development. 

All	employees	from	manager	levels	and	higher	take	part	in	
a decision-making process to develop and formulate 

business strategies through an annual workshop. Furthermore, 

Plan B identified and applied key success measurements 

that contain economic and environmental goals as well 

as social responsibility integrated with innovation and skill 

and capability development of employees in order for all 

employees to be fully aware of and participate in all aspects 

of development which are the foundation of sustainable 

growth of the Company. 

Creating value added with sustainable 

development framework

	 Note	that	the	Company	strictly	adheres	to	conducting	
our business under good corporate governance principles 

with the best interest of all stakeholders at heart to create 

value added to business within sustainable development 

framework. This is evident from the results of the corporate 

governance	assessment	as	the	Company	received	“excellent”	
rating	for	the	past	2	years.	Besides,	Plan	B	was	also	ranked	
among	Top	70	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	
organized	by	the	ASEAN	Capital	Markets	Forum	and				
certified	as	a	member	of	Thailand's	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption.	In	addition,	Plan	B	is	
honored	to	be	selected	as	a	constituent	of	SET100	index	
comprising	top	100	listed	companies	with	highest	market	
capitalization and consistently high liquidity. This reflects 

strong interest paid by both institutional investors and retail 

investors to Plan B’s securities in the past year. 

	 Success	would	not	be	possible	without	kind	
cooperation and support from all parties. The Board of 

Committee would like to take this moment to thank 

shareholders, customers, business partners, employees, 

alliances and everyone who gave us a continued support. 

Please rest assured that Plan B is still firmly committed to 

conducting our business under sustainability development 

and good corporate governance principles to create a 

balance in all aspects of development including economy, 

society and environment. We are agile in adjusting our 

business directions and strategies to embrace both 

new	opportunities	and	challenges	that	the	year	2019	
may bring for the best interest of all stakeholders. 

As	the	CEO	and	Managing	Director	and	on	behalf	of	all	
employees, we confirm that Plan B is fully prepared to take 

on the future to generate benefits to attain everlasting and 

sustainable growth. 
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

 

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำาหนดองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	วาระการดำารงตำาแหน่ง	และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไว้เป็นลายลกัษณอ์กัษร	ในรอบปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี	การเงิน	กฎหมาย	และการบริหาร	ดังนี้

	 1.	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิติหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย	และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี	2561	คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม	8	ครัง้	กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้ารว่มประชุมครบทุกคร้ัง	โดยได้มีการหารอืร่วม
กบัฝา่ยจดัการ	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผูส้อบบัญชีในเร่ืองท่ีเกีย่วข้อง	และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ	สรุปสาระสำาคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาปีของบริษัท	รวมท้ังงบการ
เงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายจัดการ	และผู้ตรวจสอบภายใน	โดยพิจารณาในประเด็นสำาคัญ
พร้อมให้คำาแนะนำา	รวมท้ังข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการควบคมุภายใน	ในการจดัทำางบการเงนิของ
บรษัิทมีความถกูต้องเช่ือถอืได	้อีกท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาตอ่ผู้ใช้งบการเงนิ	สอดคลอ้ง
กบักฎหมายและประกาศต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และสำานกังานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	อีกท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ	จากผล
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยยึดหลักความระมัดระวัง	ความสมเหตุสมผล	และคำานึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดย
พิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี	เพ่ือประเมนิความมีประสทิธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน	การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย	
และอำานาจอนุมัติที่กำาหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ
เกณฑ์ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

To	Shareholders	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited		
	 The	Board	of	Directors	reached	a	resolution	to	stipulate	the	composition,	qualifications,	term	of	office	
and	roles	and	responsibilities	of	the	Audit	Committee	in	a	written	charter.	For	the	past	year,	the	Audit	Committee	
consisted	of	3	independent	directors	who	are	qualified	individuals	with	experience	in	accounting,	finance,	law	
and management as follow:

	 1.	Pol.Gen	Somchai	Vanichsenee							 Chairman	of	the	Audit	Committee
	 2.	Pennapha	Dhanasarnsilp,	D.B.A.									Member	of	the	Audit	Committee
	 3.	Ms.	Monluedee	Sookpantarat									 Member	of	the	Audit	Committee

	 The	Audit	Committee	performed	their	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	and	according	
to	the	Audit	Committee	Charter	that	is	in	alignment	with	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	rules.	For	the																
accounting	period	of	the	year	2018,	the	Audit	Committee	held	a	total	of	8	meetings	where	all	3	members	of	the	
Audit	Committee	attended	with	the	presence	of	executives	in	charge	of	concerned	issues,	internal	auditors	and	
auditors.	The	Audit	Committee	prepared	a	report	and	submitted	to	the	Board	of	Directors.	Key	highlights	of	the	
year regarding its missions are summarized below.

Financial Statements

	 The	Audit	Committee,	jointly	with	the	auditors,	the	management	team	and	the	internal	auditors,									
regularly	reviewed	quarterly	and	annual	financial	statements	of	the	Company	and	its	subsidiaries.	Important	
issues were deliberated and comments were provided to ensure that internal control processes in preparing 

financial statements are materially accurate and credible and information disclosure is adequate and timely 

in	accordance	with	applicable	laws,	rules	and	regulations	and	other	notifications	from	the	Stock	Exchange	
of			Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	Commission	as	well	as	Thai	Financial	Reporting	Standards.																			
Furthermore,	the	Audit	Committee	convened	with	the	auditors	without	the	presence	of	executives	or	management	
team to make inquiries on issues. With regard to audit results, no material information or significant remark was 

found.

Related Party Transactions and Transactions with Potential Conflict of Interest

	 The	Audit	Committee	was	required	to	consider	and	comment	on	significant	related-party	transactions	
and those that might involve a conflict of interest including sufficient information disclosure of the Company and 

its	subsidiaries.	Its	consideration	adhered	to	prudence,	reasonableness	and	best	interest	of	the	stakeholders	in	
conformity	to	regulatory	conditions	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	

Internal Control and Risk Management  

	 The	Audit	Committee	reviewed	the	adequacy	of	the	internal	control	systems	of	the	Company	and	its	
subsidiaries by considering the reports from internal auditors and the auditors that assessed effectiveness and 

adequacy of the internal control systems, risk management including compliance with policies and approved 

authority of its management practices.  

Legal and Regulatory Compliance

	 The	Audit	Committee	reviewed	the	Company’s	compliance	of	its	business	conduct		with	the	Securities	
and	Exchange	Act,	rules	and	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	applicable	laws	related	to	its	
business and acknowledged changes in rules and regulations that may affect its business doing. 
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การกำากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บรษัิทมีการบริหารจดัการตามหลกัการของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพ่ือ
ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	และเป็นธรรม	สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	คัดเลอืก	และแต่งตัง้บริษัท	พีแอนดแ์อล	อินเทอรน์อล	ออดทิ	จำากดั	เป็นท่ี
ปรึกษาภายนอก	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	ประจำาปี	2562		ซึ่งบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	
ออดิท	จำากัด	ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา		มโนเลิศ		เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
บริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการ
ตรวจสอบประจำาปี	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ	การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัย
สำาคัญ	ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ	

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2562
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน	โดยพิจารณาถึงความรู้	ความสามารถ	
ประสบการณ	์และคณุภาพงานของผูส้อบบัญชี	สถานะของผูส้อบบัญชี	ข้อจำากดัท่ีมีสาระสำาคญั	หรือข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้ม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง
	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี	บริษัท	สำานักงาน	 อีวาย	จำากัด	พร้อมท้ังพิจารณาค่า
ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบัปี	2562	โดยนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทและนำาเสนอขอนมัุติตอ่ท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	ตามขั้นตอนต่อไป	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี	บริษัท	สำานักงานอีวาย	
จำากัด	เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง	และส่งมอบงานตรง
ตามเวลาอย่างสม่ำาเสมอ	โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง	บริษัท	
สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี	ดังนี้
	 1.		 นายเติมพงศ์	โอปนพันธ์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501	และ/หรือ
	 2.	 นางสาววิสสุตา	จริยธนากร		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853	และ/หรือ
	 3.	 นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5313

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	และความระมัดระวัง	รอบคอบ	
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	เพ่ือประโยชนต่์อผูมี้สว่นได้เสยีทุกฝา่ยอย่างเท่าเทียมกนั	คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่าการบริหารและการดำาเนนิงานของบริษัทมีการพัฒนาดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างต่อเน่ือง	มีระบบการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง	มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม	เพียงพอและมีประสิทธิผล		
	 รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ	เชื่อถือได้	สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตาม
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

	(	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ

Corporate Governance

	 The	Audit	Committee	reviewed	the	Company’s	corporate	governance	to	ensure	its	alignment	with	good	
corporate governance practices so that all business undertakings are transparent and fair as well as create 

confidence and trust among stakeholders.

Internal Audit Governance

	 The	Audit	Committee	considered	and	appointed	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	as	an	external	consultant	
to	perform	the	duty	of	internal	auditor	of	the	Company	for	the	year	2019.	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	assigned	
Ms.	Sukalya	Manolert	as	the	key	person	responsible	for	the	Company's	internal	audit.	The	Audit	Committee	
deliberated the independence of the internal auditor, the scope of responsibility, the annual audit plan and the 

audit report as well as followed up on results of corrective actions taken for significant issues raised in the audit 

report.	Also,	the	Audit	Committee	was	required	to	provide	advices	necessary	to	improve	efficiency	of	the	internal	
audit of the Company.

Nomination and Remuneration of Auditors for 2019
	 The	Audit	Committee	carefully	selected	auditors	and	determined	their	remunerations	based	on	knowledge,	
abilities, experience, work quality, auditors’ status and significant limitations in accordance with requirements of 

the	Stock	Exchange	of	Thailand	or	related	agencies	to	ensure	independence	and	unbiasedness	of	the	auditors	
in performing their duties. 

	 The	Audit	Committee	nominated	EY	Office	Limited	as	the	auditor,	determined	the	remuneration	
for	the	2019	and	proposed	to	the	Board	of	Directors	and	sought	approval	from	the	2019		Annual	General												
Meeting	of	Shareholders	according	to	the	process.	The	Audit	Committee	regarded	EY	Office	Limited	as	an	
auditor who  understands Company’s business thoroughly, professionally performed duties with independence 

and	unbiasedness	as	well	as	regularly	delivered	work	in	a	timely	manner.	At	the	2019	Annual	General	Meeting	
of	Shareholders,	the	Board	of	Directors	appointed	EY	Office	Limited	as	the	auditor	of	the	Company	with	the	
following list of auditors.

	 1.	 Mr.	Termphong	Opanaphan,		
	 2.	 Ms.	Vissuta	Jariyathanakorn,	
	 3.	 Ms.	Manee	Rattanabunnakit,	

	 In	summary,	the	Audit	Committee	undertook	their	duties	and	responsibilities	as	specified	in	the	Audit	
Committee	Charter	approved	by	the	Board	of	Directors	using	their	knowledge	and	capabilities	with	carefulness,	
prudence	and	sufficient	degree	of	independence	for	the	best	interest	of	all	stakeholders.	The	Audit	Committee	
was of the opinion that there were a continuous development in the Company’s corporate governance, an 

adequate and effective risk management system, suitable and sufficient internal control and audit systems.

	 In	addition,	preparation	of	financial	reports	were	deemed	adequate,	accurate	and	credible	and	in	line	
with international financial reporting standards while disclosure of information was decent. The Company also 

put in place processes that ensure compliance with applicable laws and regulations relevant to its business 

doing. 

              

Pol.Gen	Somchai	Vanichsenee
Chairman	of	the	Audit	Committee

C.P.A.	Registration	No.	4501	and/or
C.P.A.	Registration	No.	3853	and/or
C.P.A.	Registration	No.	5313	
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทน
Report of the Nomination and Remuneration Committee

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	โดยมี	ดร.เพ็ญนภา		ธนสารศิลป์	(กรรมการอิสระ)	ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	(กรรมการอิสระ)	และนายเอกภักดิ์	นิราพาธพงศ์พร	
ดำารงตำาแหนง่กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ในรอบปี	2561	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยได้จัดให้มีการ
ประชุม	รวม	2	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
สรุปได้ดังนี้
	 1.	พิจารณาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท	เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจาก
ตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	ท่าน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำากับดูแลที่ดี	บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทแต่ไม่มี
ผู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมในการดำารงตำาแหนง่กรรมการมายังบรษัิท	ดงันัน้คณะกรรมการ				
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม	คุณสมบัติท่ีจำาเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทเห็นว่า
กรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนฯ	กำาหนด	และเป็น
บุคคลผูท้รงคุณวุฒมีิความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การดำาเนินธรุกจิของบรษัิท	มีวิสยัทัศนท่ี์กว้าง
ไกล	ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี	มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี	 รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในท่ีประชุม	จงึได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	1/2561	เม่ือวันท่ี	14	กมุภาพันธ	์
2561	เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำานวน	3	ท่าน	เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	ก่อนนำา
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	วันที่	19	เมษายน	2561	เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 2.	กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน	 ค่าเบ้ียประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ
สำาหรับปี	2561	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	วันที่	19	เมษายน	2561
	 ท้ังน้ีการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทน้ัน	 ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามรายงานผลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 3.	ทบทวนและกลั่นกรองการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงสอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	สภาวะเศรษฐกิจ	และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 4.	ให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขปรบัปรงุนโยบาย	หลกัเกณฑ	์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท	ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ไดร้ายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือ่รับทราบ
อย่างสม่ำาเสมอ	โดยในรอบปี	2561	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนได้ปฏบัิตหินา้ท่ีอย่างเตม็ความสามารถ	
ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 โปร่งใสและเป็นอิสระ	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	
อย่างเหมาะสม

(ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์)
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

To	Shareholders	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited
	 As	of	31	December	2018,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	consisted	of	3	members,	2	
of	which	are	independent	directors.	Pennapha	Dhanasarnsilp	D.B.A.	(independent	director)	was	the	Chairman	
of	Nomination	and	Remuneration	Committee	while	Mrs.	Monluedee	Sookpantarat	(independent	director)	and	
Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn	were	the	members	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee.	In	2018,	
the	Nomination	and	Remuneration	Committee	performed	its	duties	under	Company’s	Charter	and	scope	or		
responsibilities	assigned	by	the	Board	of	Directors.	Two	meetings	were	conducted	to	consider	important	matters	
under	roles	and	responsibilities	the	Board	of	Directors	delegated	as	summarized	below:
	 1.	Considered	qualified	individuals	for	directorship	of	the	Company	to	replace	3	directors	who	finished	
their terms of office. To conform to good corporate governance principles, the Company asked shareholders 

to nominate qualified persons to assume director position under Company’s guidelines but none of the shareholder 

nominated	anyone.	As	a	result,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	contemplated	suitability	and	
required qualifications  that will most benefit the Company and deemed that retiring directors are qualified   

according	to	Listed	Public	Company	Act	and	possess	knowledge,	abilities,	experience	and	forward-looking	
vision that are valuable to the business. The directors also satisfactorily performed their duties as directors, 

had	a	good	record	of	meeting	attendance	as	well	as	gave	useful	opinions	in	the	meetings.	The	Nomination	and																						
Remuneration	Committee	proposed	to	the	Board	of	Directors’	meeting	No.1/2018	on	14	February	2018	to	approve	
the	nomination	and	appointment	of	3	directors	who	finished	their	terms	to	resume	their	directorship	for	another	
term	before	presenting	to	the	2018	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	19	April	2018	for	approval.	
	 2.	Determined	directors’	remunerations	which	are	monthly	compensation,	meeting	allowance	and	annual	
bonus	for	2018	to	get	approval	at	the	2018	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	19	April	2018.
 Remuneration consideration of the directors was consistent with their roles and responsibilities to the 

performance of the Company as well as a comparison with remunerations of companies in the similar industry 

according	to	Thai	Directors’	Compensation	Survey	by	Thai	Institute	of	Directors.	
	 3.	Reviewed	remuneration	considerations	of	top	executives	to	be	in	compliance	with	standards	of				
listed companies and companies in the same industry as well as in line with Company’s performance, economic 

conditions and good corporate governance guidelines. 

	 4.	Approved	an	amendment	of	policies,	practices	and	processes	of	director’s	nomination	to	be							
clearer where qualifications of directors must be in alignment with Company’s strategies and suitable for current      

situation. 

	 The	Nomination	and	Remuneration	Committee	regularly	reported	its	performance	to	the	Board	of	
Directors.	In	2018,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	properly	fulfilled	its	duties	with	full	capacity,	
carefulness, prudence, transparency and independence for the best interest of the Company, shareholders and 

other stakeholders. 

Pennapha	Dhanasarnsilp,	D.B.A
Chairman	of	The	Nomination	and	Remuneration	Committee	
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
Report of the Corporate Governance Committee

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)
	 คณะกรรมการบรษัิท	ยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดูแลกจิการท่ีด	ีควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์	
พันธกจิ	กลยุทธแ์ละเป้าหมายขององค์กร	เพ่ือสง่เสริมระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได	้ซ่ึงช่วย
สร้างความเช่ือม่ันให้แกผู่ถ้อืหุ้น	ผูล้งทุน	และผู้มีสว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย	ตลอดจนเพ่ิมมูลคา่และสง่เสริมการเตบิโตอย่างย่ังยนื
ของบริษัท
	 โดยคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	กรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการอสิระ	
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท	 ได้แก่	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ				
ดร.	เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	และนายเอกภักดิ์	นิราพาธพงศ์พร	ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 ในรอบปี	2561	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท	
กรรมการ	ผู้บริหาร	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	มีความรับผิดชอบ	เป็นไปตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ
มีการทบทวนแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามหลักเกณฑ์	
ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	สำาหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ	ที่บริษัทฯ	ได้รับ	มีดังนี้

1)	 การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(Corporate	
Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
ประจำาปี	2561	อยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ	(5	ดาว)"	และ	Top	Quartile	กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า	
10,000	ล้านบาท

2)	 การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(AGM	checklist)	 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	(Thai	
Investors	Association)	ประจำาปี	2561	อยู่ในระดับ	 “ดีเยี่ยม	สมควรเป็นตัวอย่าง”	(100	คะแนน)	ต่อ
เนื่องกันเป็นปีที่	3

3)	 การประเมินความคืบหน้าการพัฒนาด้าน	Anti-Corruption	ของบริษัทจดทะเบียน	ในปี	2561	บริษัทได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฎบัิติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ	ตามท่ีไดมี้การประกาศ
เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 บริษัทจะยังคงยึดม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 ท่ีได้
กำาหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำากับดูแลกิจการ	โดยส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริการ
เข้ารับการอบรมหลกัสตูรสนบัสนนุการปฏบัิติหน้าท่ี	รวมท้ังเปิดเผยผลการปฏบัิตดิา้นการกำากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง
และเหมาะสมอันเป็นการสะท้อนถงึการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ	โปร่งใส	มีจริยธรรม	พรอ้มกบัสง่เสรมิให้บริษัท
มีหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีทันสมัย	สอดคลอ้งตอ่ภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนเพ่ือยกระดบัมาตรฐานและการปฏบัิติ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง		 

	(	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี)
	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	

To	Shareholders	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited
	 The	Board	of	Directors	is	committed	to	doing	business	in	compliance	with	business	ethics	and	good	
corporate governance guidelines as well as corporate social responsibility. This commitment was integrated into 

its vision, mission, strategies and goals of the organization to promote an effective, transparent, accountable 

management system that builds confidence of shareholders, investors and all stakeholders as well as adds 

values and supports sustainable growth of the Company.

	 The	Corporate	Governance	Committee	comprises	3	members.	The	majority	of	members	are	independent	
directors	appointed	by	the	Board	of	Directors.	The	3	members	are	Pol.Gen.	Somchai	Vanichsenee	,the	Chairman	of	
Corporate	Governance	Committee,	Dr.	Pennapha	Dhanasarnsilp,	member	of	Corporate	Governance	Committee	
and	Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn,	member	of	Corporate	Governance	Committee.
	 In	2018,	the	Corporate	Governance	Committee	continuously	encouraged	directors	and	executives	to	
perform their duties with prudence and responsibility in accordance with a good corporate governance system.  

Corporate	governance	guidelines	were	reviewed	to	be	consistent	with	2012	The	Principle	of	Good	Corporate	
Governance	for	Listed	Companies	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	Thai	Institute	of	Directors	under	
ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard.	Results	from	assessments	on	the	Company	by	other	organizations	
are concluded below.

1)	 “Excellent”	rating	and	Top	Quartile	Company	by	Market	Capitalization	for	Corporate	Governance	
Report	of	Thai	Listed	Companies	by	Thai	Institute	of	Directors	in	2018.

2)	 For	the	evaluation	of	AGM	checklist	quality	by	the	Thai	Investors	Association,	the	company	was	
rated	“Very	Good”	for	three	consecutive	years.	

3)	 For	anti-corruption	development	progress	for	listed	companies	in	2018,	the	Company	is	certified	to	
be	a	signatory	member	of	the	Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	for	Anti-Corruptions	
as	already	signed	a	joint	declaration	with	the	Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	for	
Anti-Corruptions.

 The Company insisted on its compliance with good corporate governance policies and business ethics 

of the Company that were put in place as well as constant improvements and development of corporate 

governance polices by encouraging its directors and executives to enroll in training curriculum  that support 

them	in	undertaking	their	responsibilities.	Evaluation	results	from	corporate	governance	efforts	are	disclosed	
properly on a regular basis which reflects effective, transparent, ethical management. The Company also makes 

sure that its good corporate governance principles are up-to-date and in alignment with changing environment 

to constantly lift standards and practices of good corporate governance of the Company. 

Pol.Gen	Somchai	Vanichsenee
Chairman	of	the	Corporate	Governance	Committee
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
Report of the Risk Management Committee

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท	แพลน	บี	มีเดยี	จำากดั	(มหาชน)	ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท	 มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
สามารถเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า	การดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	จำานวน	4	คน	ได้แก่นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	นายพินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์	นายเอกภักด์	นิราพาธพงศ์พร	และนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	ดำารง
ตำาแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง	ซ่ึงเป็นผูท้รงคณุวุฒ	ิมีความรู	้ความสามารถท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารความเสีย่ง
ของบริษัท
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีภายใตก้ฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และขอบเขต
อำานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	โดยในปี	2561	ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจำานวน	1	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญสรุปได้	ดังนี้
	 1.	กำากับ	ดูแล	และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
	 2.	พิจารณาและสอบทานการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ
	 3.	ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า	นโยบายและกฎบัตร
ดังกล่าว	 ยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกำากับดูแล
กำาหนด
	 4.	 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสำาคัญอย่าง
สม่ำาเสมอ
	 จากการดำาเนินงานข้างต้น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าบริษัทมีการพิจารณาและ
ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทและได้กำาหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท	ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

To	Shareholders	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited	

 Risk Management Committee of Plan B Media Public Company Limited was appointed by the Board of 

Directors	to	promote	organization-wide	risk	management	practices	in	order	that	all	stakeholders	can	be	reasonably	
confident that the Company’s strategic conducts will effectively and efficiently lead the Company to meet its 

goals	and	objectives.	As	of	31	December	2018,	the	Risk	Management	Committee	consisted	of	4	directors	and	
senior	executives	as	follow:	Mrs.	Monluedee	Sookpantarat,	Chairman	of	Risk	Management	Committee,	Pinijsorn	
Luechaikajohnpan,	Ph.D.,	member	of	Risk	Management	Committee,	Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn,	member	
of	Risk	Management	Committee	and	Mr.	Tanate	Lojanagosin,	member	of	Risk	Management	Committee.	All	
members of the Risk Management Committee are qualified individuals who possess knowledge and abilities 

beneficial to risk management of the Company. 

 The Risk Management Committee performed its duties under Risk Management Committee Charter 

and	scope	of	responsibilities	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.	In	2018	,	one	Risk	Management	Committee	
meeting was held to deliberate important agenda items summarized below

	 1.	Consistently	supervised	and	monitored	risk	management	to	be	in	compliance	with	policies	and	
frameworks.

	 2.	Consider	the	foreign	investment	of	the	Company	and	Subsidiaries.
	 3.	Reviewed	guidelines	and	Risk	Management	Committee	Charter	to	ensure	that	policies	and	the	
Charter are suitable with the Company’s business model and conforming to rules and regulations stipulated by 

regulatory authorities. 

	 4.	Reported	the	Board	of	Directors	on	risks	and	important	risk	management	practices	on	a	regular	
basis. 

 From the above actions, the Risk Management Committee concluded that the Company was aware of 

risk factors covering its key business operations and put in place a risk management system that is adequate, 

suitable, effective and in accordance with corporate governance policies, internal control systems as well as 

applicable laws, rules and regulations.  

		(Mrs.	Monluedee	Sookpantarat)
Chairman of Risk Management Committee
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คณะกรรมก�รบริษัท
Board Of Directors

พลตำ�รวจเอกสมช�ย ว�ณิชเสนี ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
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น�ยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
Mr. Palin Lojanagosin  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
Chief Executive Officer

น�ยณัฐวุฒิ อู่ย�ยโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom

ประธ�นฝ่�ยปฏิบัติก�ร
Chief Operating Officer 

น�งส�วพ�ขวัญ วงศ์พลทวี
Miss Phakwan Wongphontawee
ประธ�นฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ
Chief Business Development Officer

น�ยประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr. Prasong Jarungbenjatham

ประธ�นฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
Chief  Financial Officer

ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ 
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Accounting & Finance

ฝ่�ยสนับสนุนธุรกิจ
Corporate Service

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมก�รบริห�ร
Executive Committee

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
Internal Audit

สำ�นักกรรมก�รบริห�ร
Executive Office

กรรมก�รผู้จัดก�ร
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
Chief Executive Officer

น�ยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
Mr. Palin Lojanagosin

น�ยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
(รักษ�ก�ร)

Mr. Palin Lojanagosin
(Acting)

    คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

Corporate Governance Committee 

      คณะกรรมก�รสรรห�และ
           กำ�หนดค่�ตอบแทน 

Nomination and Remuneration         
                 Committee 

         คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
          Risk Management  Committee 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
  Audit Committee 

น�งส�วพ�ขวัญ  วงศ์พลทวี 
Ms. Phakwan 

Wongphontawee

น�ยณัฐวุฒิ อู่ย�ยโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom

น�ยประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
Mr. Prasong Jarungbenjatham

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
(รักษ�ก�ร)
Pinijsorn 

Luechaikajohnpan ,Ph.D
(Acting)
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จุดเด่นด้�นก�รดำ�เนินง�น
Operational Highlights

อัตราการเติบโตของรายได้
Highest growth among OOH media operators

มูลค่าสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการ
Media Capacity

อัตราการใช้สื่อ
Utilization Rate

Plan B

2560/2017 2561/2018

OOH

อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้รวมเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง
ในอัตร�ท่ีสูงกว่�อุตส�หกรรมส่ือโฆษณ�นอกที่อยู่
อ�ศัยอย่�งมีนัยสำ�คัญ
Significantly higher 5-year average revenue 
growth rate compared to overall Out of Home 

media industry

อัตร�ก�รใช้สื่อที่สูงขึ้นในปี 2561
Rebounded utilization rate in 2018

1 ที่ม� : บริษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จำ�กัด
  Source: The Neilsen Company (Thailand) Limited
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4,345
 ล้�นบ�ท mil. Baht

4,569  
ล้�นบ�ท mil. Baht

ร�ยได้เติบโตต่อเนื่องในอัตร�ที่สูงกว่�อุตส�หกรรมโฆษณ�โดยรวม

+23.9%

+9.4%

76
%

69
%

59
%

24
%

41
%

32
%

100%

Delivered consistent growth amidst slowdown advertising industry.

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

Plan B

ผู้นำ�ในอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัย
ด้วยส่วนแบ่งตล�ดเพิ่มขึ้นเป็น 24% 
A leading out of home media operator 

with 24% market share

โอก�สในก�รเติบโตในอน�คต จ�กตล�ดสื่อโฆษณ�รวม
ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งเพียง 3.4% ของอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�รวม

High potential growth from overall media market

as the Company share was only 3.4%

ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รเพิ่มคว�ม
หล�กหล�ยสื่อโฆษณ�ที่ให้บริก�ร
Growing revenue from out of home media 

diversification

23%

24%

77%

76%

2017
2018

สัดส่วนรายได้จาก 6 ธุรกิจหลัก
Revenue Contribution from 6 main business

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2559/2016

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2560/2017

2561/2018

2561/2018

2561/2018

2561/2018

2561/2018

2561/2018
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2561/2018

2,446

0.14

352

868

3,936

3,176

33.0%

14.4%

3,007

0.15

461

1,014

4,200

3,638

34.6%

15.3%

4,039

0.32

642

1,394

5,734

4,345

35.1%

15.9%

ลงทุนขย�ยธุรกิจดว้ย CAPEX ท่ีเติบโตเฉล่ีย 400-800 ล้�นบ�ทต่อปี 
เพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ย และขย�ยพื้นที่ให้บริก�รทั่วประเทศ
Continuous expansion with CAPEX of THB 400-800 million 
per year for media diversification and nationwide footprint 

ข้อมูลท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญ
 Financial Highlight

รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)
Service Revenue (mil.Baht)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity ratio (time)

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit (mil.Baht)

EBITDA
(ล้�นบ�ท / mil.Baht)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท )
Total Asset (mil.Baht)

ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท )
Debt of equity (mil.Baht)

อัตรากำาไรขั้นต้น
Gross Profit Margin (%)

อัตรากำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit Margin
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ก�รดำ�เนินง�น
ที่สำ�คัญในรอบปี 2561

JANUARY
มกร�คม

APRIL
เมษ�ยน

MARCH
มีน�คม

MAY
พฤษภ�คม

ขยายเครอืข่ายสือ่โฆษณาภาพนิง่ประเภท	Street	Furniture	
ด้วยป้ายโฆษณาภาพนิ่งจำานวน	150	จุดในเมืองพัทยา

นำาเสนอแพคเกจ	Twin	tube	จอดิจิตอลดีไซน์
โดดเด่นและแปลกใหม่ด้วยรปูแบบจอคู่	บรเิวณ
ถนนพระราม	4			

Expanded	its	street	future	media	through	150	static	
billboards in Pattaya.

Launched Twin Tube, new digital media with 

distinct and innovative double screen design 

on	Rama	IV	road.	

เพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจด้วยการตลาดแบบมี
ส่วมร่วม(Engagement	Marketing)	 โดยการลงทุนใน
บริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด	 	 เพื่อนำา	Content	
ทางดา้นดนตรมีาช่วยสรา้งความผกูพนัระหวา่งผู้บรโิภค
กับแบรนด์สินค้าและบริการ
Diversified	business	portfolio	through	engagement	
marketing	with	its	investment	in	BNK48	Office	Co.,	Ltd.	
that acquires music content to enhance engagement 

between consumers and product and service brands.

การลงทุนในบริษัท	ดับบลิว.พี.เอส	มีเดีย	จำากัด	เพื่อ
ขยายสื่อโฆษณาในสนามบิน	 ด้วยสื่อ	Air	Traveller	
Supreme	 จอภาพดิจิตอลพร้อมจุดให้บริการชาร์ต
ไฟสำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีจำานวน	150	จุดท่ัวสนาม
บินสุวรรณภูมิ
Invested	in	W.P.S.	Media	Co.,	Ltd.	to	expand	its	
airport	media	through	150	Air	Traveler	Supreme	
digital displays with charging stations for mobile 

devices	across	Suvarnnabhumi	Airport.	

Key Milestones in 

2018

JUNE
มิถุน�ยน

DECEMBER
ธันว�คม

SEPTEMBER
กันย�ยน

NOVEMBER
พฤศจิก�ยน

เปิดตวัโครงการ	The	panoramix@CentralWorld	ด้วยจอ	Interactive	
DOOH	ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเงินทุนกว่า	400	ล้านบาท	
Premiered	The	PanOramix@CentralWorld	project	by	installing	
the	world’s	biggest	Interactive	DOOH	display	worth	over	THB	
400	million.	

•	 การลงทุนในบริษัทบริษัท	 ไซน์เวิร์ค	 มีเดีย	 จำากัด	 เพื่อขยายสื่อ
โฆษณาที่อยู่อาศัยในสนามบินสุวรรณภูมิ	

•	นำาเสนอแพค็เกจ	Geofence		ซ่ึงเป็นการนำาจดุเดน่ของสือ่ออนไลน์
มาผสมผสานกับสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสื่อโฆษณา

•	การลงทุนในบริษัท	ดิจิตอล	แฟคตอรี ่	จำากัด	เพื ่อขยายธุรกิจ
สื่อโฆษณาประเภทออนไลน์

•	การลงทุนในบริษัทแอทมอส	สปอร์ต	แล็บ	จำากัด	และบริษัท	
แอทมอส	แอพพาเรล	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้นำาเข้า	และจัดจำาหน่ายสินค้า
เสื้อผ้า	และรองเท้าจากแบรนด์ช้ันนำาของโลก	 เพื่อเป็นการต่อยอด
ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	(Engagement	marketing)	

•	Invested	in	Atmos	Sports	Lab	Co.,	Ltd.	and	Atmos	Apparel	
Co., Ltd., importers and distributors of clothing and shoes from 

leading global brands to further grow its engagement marketing 

business.

•	Invested	in	Sign	Work	Media	Co.,	Ltd.	to	extend	its	out-of-home	
media	network	in	Suvarnnabhumi	Airport.	
•	Invested	in	Digital	Factory	Co.,	Ltd.	to	expand	its	online	media	
business. 

•	 เปิดตัวการแข่งขัน	E-League	Pro	 ซ่ึงเป็นลีกการแข่งขันกีฬา						
อีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย	 โดย
ได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย	

•	Introduced	Geofence	package	that	brings	out	a	perfect						
combination between online and out-of-home media that  

promotes effectiveness of the advertising media. 

•	Commenced	E-League	Pro,	the	first	official	professional	
e-sport tournament in Thailand under collaboration with the 

Football	Association	of	Thailand.	

นำาเสนอแพคเกจสื่อโฆษณาในห้าง	Iconsiam	แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
ประเทศไทย	 ด้วยจอภาพดิจิตอลกว่า	254	 จอภาพ	 เพิ่มมูลค่าให้กับสื่อ
โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Introduced	over	254	digital	displays	throughout	the	new	Iconsiam	
shopping mall  
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Corporate Information

ชื่อบริษัท บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย	 สื่อโฆษณาบน
ระบบขนส่งมวลชน	 สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง	 สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง	 สื่อ
โฆษณาภายในสนามบิน	สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	สื่อโฆษณาออนไลน์

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507

ทุนจดทะเบียน 458,848,957.40	บาท

จำ�นวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นส�มัญ) 4,588,489,574.00	หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 352,960,736.50	บาท

จำ�นวนหุ้นจดทะเบียนชำ�ระแล้ว (หุ้นส�มัญ) 3,529,607,365	หุ้น

มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ 0.10	บาท

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่	298/64-65	ถนนพิษณุโลก	แขวงสี่แยกมหานาค	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	
10300

ที่ตั้งจดทะเบียน เลขที่	298/64-65	ถนนพิษณุโลก	แขวงสี่แยกมหานาค	เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร	10300

โทรศัพท์ (662)	530-8053-6

โทรส�ร (662)	530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

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

ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ 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

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
93	ชั้น	14	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	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
นาย	เติมพงษ์	โอปนพันธุ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4501
นางสาววิสสุตา	จริยธนากร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853
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 458,848,957.40	Baht

Number of Registered Shares (Ordinary Shares) 4,588,489,574.00	shares

Paid-Up Registered Shares 352,960,736.50	Baht

Number of  Paid-Up Registered Shares (Ordi-
nary Shares)

3,529,607,365	shares

Par Value 0.10	Baht

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

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,	
Wangthonglang	District,	Bangkok	10310
Telephone:	(662)	530-8053-6	#420	Facsimile:	(662)	530-8057
e-mail: companysecretary@planbmedia.co.th

Investor Relations Department Name:	Mr.	Wacharapong	Leethochawalit
Contact	Place:	1213/420	Soi	Lat	Phrao	94	(Panchamitra),	Plubpla,	
Wangthonglang	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
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		 The	Company’s	out	of	home	media	business	can	be	divided	into	6	key	categories	as	follow	
1.	 Transit Media

2.	 Classic Media

3.	 Digital	Media
4.	 Retail Media

5.	 Airport	Media
6.	 Online	Media	

	 Apart	from	expanding	and	developing	the	out-of-home	media	channels,	the	Company	recently	com-

menced	its	engagement	marketing	business	through	3	types	of	quality	content	which	are	sports,	music	and	
esports.	These	3	types	of	content	have	different	target	groups	for	marketing	purposes	and	will	help	engage	
consumers	and	product	and	service	brands.	Not	only	the	engagement	marketing	business	will	generate	revenue	
for the Company, but this new business also supports and enables existing out-of-home media which is its core 

business to enjoy higher utilization rates. 

	 The	Company	currently	operates	in	3	types	of	engagement	marketing	business	per	following.
1.	 Sports	Marketing
2.	 Music Marketing

3.	 eSports
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
Nature Of Business

การดำาเนินธุรกิจ
	 ในฐานะผูน้ำาของอุตสาหกรรมสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยั
ท่ีมีความหลากหลายของประเภทสือ่และครอบคลมุพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	
และทั่วประเทศไทย	บริษัท	แพลน	บี		มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ได้
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	และไม่
หยุดยั้งการนำาเสนอสื่อฯ	รูปแบบใหม่ๆ	พร้อมด้วยนวัตกรรมและ
เทคนิคพิเศษ	รวมไปถึงบริการดูแลรักษาสื่อด้วยมาตรฐานสากล
ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งนี้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูผ้ลติสนิค้าและบรกิารในการสือ่สารทางการตลาดผ่านสือ่โฆษณา
นอกท่ีอยู่อาศยั	และเพ่ือให้แผนการตลาดประสบความสำาเร็จในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพสูงสุด	

Business Overview

	 As	the	leader	in	out-of-home	media	industry	with	
diversified portfolio of media types and nationwide coverage 

both Bangkok and upcountry, Plan B Media Public Company 

Limited has been expanding its business continuously to 

enhance its competiveness and never ceases to introduce 

new media formats, innovations and special techniques as 

well	as	24	hours	media	maintenance	that	meets	international	
standards. The Company’s objectives are to serve the needs 

of product and service providers so that they can conduct 

their marketing communication through out-of-home media 

platforms effectively in order to succeed in reaching target 

customers with maximized effectiveness according to the 

marketing plans.

	 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น	6	ประเภทหลักดังนี้		
1.	 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	(Transit	Media)
2.	 สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	(Classic		Media)
3.	 สื่อโฆษณาดิจิตอล	(Digital	Media)
4.	 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	และซุปเปอร์มาร์เก็ต	(Retail	Media)
5.	 สื่อโฆษณาภายในสนามบิน	(Airport	Media)
6.	 สื่อโฆษณาออนไลน์	(Online	Media)

	 นอกจากการขยายและการพัฒนาช่องทางสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเเล้ว	บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมี
ส่วนร่วม	หรือ	Engagement	Marketing	ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ	3	ประเภท	ได้แก่	กีฬา	ดนตรี	และอี-สปอร์ต	ซึ่งคอน
เทนท์ท้ัง	3	ประเภทท่ีมกีลุม่เป้าหมายทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ริโภคกบัแบรนดส์นิคา้
และบริการ	นอกจากธุรกจิการตลาดแบบมสีว่นรว่มจะสร้างรายไดใ้ห้กบับรษัิทแลว้	ยังสง่เสรมิและต่อยอดให้สือ่โฆษณานอก
ท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัมีอัตราการใช้สือ่โฆษณาท่ีสงูข้ึนอีกดว้ย	ธรุกจิการตลาดแบบมสีว่นร่วมของบริษัท	มี	3	ประเภท	
ได้แก่

1.	 สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง	(Sports	Marketing)
2.	 มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง	(Music	Marketing)
3.	 อีสปอร์ต	(e-Sport)
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สื่อโฆษณ�บนระบบขนส่งมวลชน
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

1.1 สื่อโฆษณาภายนอก และ ภายในรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ  
	 ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญกว่า	13	ปีในการให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณา

บนรถโดยสารประจำาทาง	ซ่ึงถอืเป็นสือ่โฆษณาแรกท่ีบรษัิทเร่ิมให้บริการ	และ
สร้างช่ือเสยีงให้กบับริษัทจนเป็นท่ีจดจำา	ในปัจจบัุนบริษัทให้บริการสือ่โฆษณา
บนรถประจำาทางกว่า	1,652	คนั	ซ่ึงได้รับสมัปทานจากองค์การขนสง่มวลชน
กรุงเทพ	และสทิธ์ิในการบริหารจดัการสือ่โฆษณาบนรถรว่มของบรษัิทเอกชน	
ส่งผลให้บริษัทมีส่ือโฆษณาบนรถประจำาทางครอบคลุมสูงสุดในกว่า	88	เส้นทาง	

	 	 ทั้งนี้สื่อที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำาทางมี	2	ประเภทหลัก	คือ
a. สือ่โฆษณาภายนอกรถประจำาทาง	เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบิลบอรด์

เคลือ่นท่ี	ซ่ึงสามารถสรา้งการรับรู	้การจดจำาแบรนดส์นิคา้		ด้วยรูป
แบบการทำางานการของสือ่	ท่ีว่ิงเข้าหาผู้บริโภค	เฉลีย่กว่า	300,000	
คนต่อวัน	โดย	90%	ของผู้บริโภคสามารถจดจำาแบรนด์สินค้าผ่าน
สื่อโฆษณาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี		นอกจากนี้รูปแบบของสื่อฯ	ยัง
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
ที่ต่างกัน	ทั้งในลักษณะ	Full	Wrap		และ	Half	Wrap	ที่สร้างการ
รับรู้และจดจำาแบรนดส์นิค้าได้อย่างชัดเจน	และยังมีเทคนคิรปูแบบ
พิเศษในรปูแบบ	Mock-up	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิต	ิ(3D)	ท่ีเนน้ความ
คิดสร้างสรรค์ของสื่อโฆษณา	นอกจากนี้	ในปี2560	ทางบริษัทได้
นำาเสนอนวัตกรรมเพ่ือดงึดดูสายตาในยามค่ำาคนื	ดว้ยเทคนคิพิเศษ	
LED	Lighting	Technique	 ซ่ึงสร้างลูกเล่นท่ีน่าสนใจให้กับภาพ
โฆษณา	สามารถเพ่ิมมูลค่าแบรนดส์นิคา้	ให้เกดิการจดจำามากย่ิงข้ึน

b. สื่อโฆษณาภายในรถโดยสารประจำาทางเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ใกล้ชิด
กบัผูใ้ช้บรกิารตลอดการเดนิทาง	โดยผูใ้ช้บรกิารรถประจำาทางสว่น
ใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ	2	–	3	ครั้งต่อวัน	และใช้เวลาในการ
เดินทางโดยเฉลี่ยนานกว่า	45	นาทีต่อครั้ง	ทำาให้สื่อโฆษณาภายใน
ตัวรถสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง	ด้วยตำาแหน่ง
สื่อฯที่ติดตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วภายในรถ	ซึ่งรับสายตาในทุกมุมมอง	
ด้วยจอ	LCD	สองจุดภายในรถ	และสื่อโฆษณาภาพนิ่งในบริเวณ
ต่างๆ	อาทิ	หลังเบาะผู้โดยสาร	ทางข้ึน-ทางลง	และบนเพดาน
เหนือที่นั่งผู้โดยสาร			
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Transit	media	can	be	further	classified	into	2	types	which	are
1.1 Advertising media outside and inside air-conditioned buses

	 The	Company	has	capabilities	and	expertise	in	providing	media	services	on	buses	thanks	to	over	13	years	
of experience as transit media was the first media the Company offered and this brought reputation and 

awareness	to	the	Company.	At	present,	the	Company	provides	advertising	media	services	on	over	1,652	
buses	as	concessions	and	rights	were	granted	from	Bangkok	Mass	Transit	Authority	(BMTA)	and	other	
private	companies.	As	a	result,	the	Company	has	the	most	extensive	coverage	of	88	routes.	

	 There	are	2	key	types	of	media	installed	in	buses	which	are

LCD	On	BusIn	Bus

LED	LIGHTING	BOX

REFLECTIVE	FLIM

Full Wrap

a. Advertising	media	outside	buses:	This	type	of	media	is	similar	
to moving billboards that are popular in raising brand awareness 

and	recognition	as	it	can	access	over	300,000	commuters	on	the	
streets	daily	and	90%	of	consumers	will	remember	the	brands	
on those media. This media format can meet different objectives 

of customers according to their different PR purposes available 

in forms of full wrap and half wrap that effectively promote brand 

awareness	as	well	as	innovative	2D	or	3D	mock-ups	that	
emphasize	media	creativity.	In	2017,	the	Company	introduced	a	
new	innovation	with	LED	lighting	technique	that	allows	special	
tactics to advertising media that enhance brand value and 

awareness and better attract consumers. 

b. Advertising	media	inside	buses:	At	present,	bus	users	make	
2-3	trips	a	day	and	spend	45	minutes	per	trip	on	average.	
This type of media is geared towards bus passengers directly 

through	various	media	formats/spots	throughout	the	bus	such	
as behind passenger seats, around door areas, on the spaces 

near	the	ceiling	over	passenger	seats	as	well	as	LCD	screens	
that meet all lines of sight of passengers.
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Digital	@MRT

1.2 สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
	 ดว้ยวิถชีีวิตท่ีเรง่รีบข้ึนของคนในกรุงเทพมหานคร	ระบบรถไฟฟ้าจงึมีบทบาทท่ีสำาคญัตอ่การขนสง่สาธารณะ	

จากประสทิธิภาพท่ีช่วยให้ผูโ้ดยสารสามารถกำาหนดระยะเวลาการเดนิทางไดอ้ย่างแม่นยำา	และช่วยแกไ้ขปัญหา
สภาพจราจร	บรษัิทได้เลง็เห็นโอกาสการเตบิโตของสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้า	จงึไดร้ว่มกบับรษัิทแบงกอก	
เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำากัด	(BMN)	เพื่อเข้าพัฒนาสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)	ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ
ขนสง่มวลชนหลกัของกรงุเทพฯ	โดยสือ่ของบรษัิทประกอบไปดว้ย	จอแสดงข้อมูลแกผู้่โดยสารท้ังภายในและ
นอกขบวนรถ	(Passenger	Information	Display	-	PIDs)	ป้ายโฆษณาบนประตูชานชาลา	(Platform	Screen	
Door-	PSD)	สือ่โฆษณาจอดิจติอลภายในสถาน	ี(Digital	@	MRT)	และป้ายโฆษณาบริเวณราวจบัภายในขบวน
รถ	(Handgrip	&	Hanger)	

Platform	Screen	Door	(PSD)

Passenger	Information	Display	(PID)

1.2  Advertising Media in MRT system
 With fast-paced lifestyles of people in Bangkok, MRT system inevitably plays an important role in public 

transportation. The MRT allows passengers to estimate their travel time accurately and helps solve 

traffic issues at a certain level. The Company noticed the growth opportunities of advertising media in 

the	MRT	and	joined	force	with	Bangkok	Metro	Network	Co.,	Ltd.	(BMN)	to	develop	advertising	media	
for MRT which is one of the major mass transit systems of Bangkok. The Company has been offering 

a	variety	of	media	comprising	digital	displays	for	passengers	both	inside	and	outside	the	trains		(Passenger	
Information	Display:	PIDs),	signs	on	the	glass	walls	between	platforms	and	tracks	(Platform	Screen	
Door:	PSD),	digital	media	inside	the	stations	(Digital	@MRT)	and	signs	on	handgrips	inside	the	trains	
(Handgrip	&	Hanger).	
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สื่อโฆษณ�ภ�พนิ่ง
	 บรษัิทให้บริการสือ่โฆษณาภาพนิง่ซ่ึงโดดเดน่ท้ังดว้ยนวัตกรรมและ
รูปการนำาเสนอ	สื่อโฆษณาของบริษัทจึงเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้สัญจรบน
ท้องถนน	นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญอย่างสูงกับทำาเลจุดติดตั้งสื่อ	
โดยบริษัทมีสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งให้บริการในบริเวณแลนด์มาร์คท่ี
สำาคัญต่างๆของกรุงเทพฯ	และยังครอบคลุมในบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่น
ท้ังบนทางเท้า	บนถนนสายหลกั	บนทางดว่นพิเศษฯ	ภายนอกอาคารสำาคัญ
ต่างๆ	ในย่านธุรกิจ	และแหล่งชุมชน		
	 ท้ังนีบ้ริษัทยังขยายพ้ืนท่ีให้บริการไปยังทำาเลศกัยภาพในตา่งจงัหวัด	
โดยปัจจบัุนมีการให้บริการสือ่โฆษณาป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่	จำานวนท้ังหมด	
128	 ป้ายท่ัวประเทศ	และสื่อป้ายโฆษณาเครือข่าย	Street	Furniture	 ใน
ศนูย์กลางเศรษฐกจิและเมืองท่องเท่ียวหลกัของประเทศ	อาทิ	จงัหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ	อุดรธานีซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมต่อไป
ยังประเทศลาว	และในปี	2561	บริษัทได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา	Street	
Furniture	ไปยังเมืองพัทยา	ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงของ
ภาคตะวันออก	และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ

 The Company offers classic media that are distinct in 

both innovations and presentation formats which are eye-catching 

for	commuters	and	passersby.		In	addition,	the	Company	places	
significance on locations for media installation spots so that the 

Company places its classic media mostly around important land-

marks of Bangkok as well as areas with high population density 

such as on pavements, on major roads, on expressways, outside 

major buildings in central business districts and communities. 

Furthermore, the Company also expanded its classic media network 

in high potential provinces outside Bangkok by providing classic 

media	service	through	128	large-sized	billboards	nationwide	as	well	
as network billboards of street furniture focusing on key provinces 

which are economic and tourism centers. The Company started this 

service in Chiang Mai as the second largest province in Thailand 

and	Udon	Thani	as	the	gateway	of	ASEAN	that	is	connected	to	
Laos.	In	2018,	the	Company	extended	its	street	furniture	network	
to Pattaya as it is considered a city with high economic potential in 

the eastern and a popular destination for foreign tourists. 
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สื่อป้�ยโฆษณ�เครือข่�ย Street Furniture

Metro Poster

Pole Wrap

Serie	PosterFonebooth

สื่อป้�ยโฆษณ�เครือข่�ย Street Furniture

Chiang	Mai	City	Network

Udon	Thani	City	Network Pattaya
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สื่อโฆษณ�ดิจิตอลนอกที่อยู่อ�ศัย
	 สือ่โฆษณาดจิติอลเป็นสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอัตราการเตบิโตสงูสดุ	จากจดุ
เด่นในด้านภาพลักษณ์ท่ีสวยงามสามารถสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าในวงกว้างได้อย่าง
รวดเร็ว	และการตอบสนองต่อแผนการตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที	 นอกจากนี้ยังช่วย
ให้นักการตลาดประหยัดต้นทุนจากค่าผลิตสื่อ	อาทิ	 ค่าใช้จ่ายการพิมพ์	จึงเป็นสื่อโฆษณา
ท่ีได้รับความนยิมจากนกัการตลาดท้ังสำาหรับการใช้ในการสร้างการรับรู้ของแบรนด	์(Brand	
awareness)	และสำาหรับกลยุทธท์างการตลาด	(Tactical	campaign)ต่างๆ	เพ่ือเพ่ิมยอดขาย	
	 ท่ีผ่านมาบริษัทมีการขยายพ้ืนท่ีการให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอลอย่างต่อเนื่องท้ัง
ในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	อีกทั้งยังนำานวัตกรรมและสาธารณะประโยชน์ผนวกเข้าไปกับ
สื่อโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อฯ	และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง	ทั้งนี้ในปี	
2561	บริษัทได้เปิดตัว	Central	world	connect	จอภาพ	Interaction	Digital	Out	of	Home	
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชีย	 ด้วยขนาดประมาณ	4,000	ตาราง
เมตร	พร้อมด้วยการจัดแสดงแสงสี	เอ็ฟเฟกต์	ในการแสดงที่มีชื่อว่า	“Color	of	Bangkok”		
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	และเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติทุกคน
ต้องมาเยี่ยมชม	
	 ท้ังนี้ในปัจจบัุนบรษัิทให้บริการสือ่โฆษณาดจิติอลนอกท่ีอยู่อาศยัด้วยจำานวนจอภาพ
รวมกว่า	400	จอภาพใน	44	จังหวัดทั่วประเทศ	

Emporium&Emquartier
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	 Digital	advertising	media	are	the	out-of-home	media	with	highest	growth	
thanks to its exquisite images that enable broad and fast brand awareness among 

consumers. Furthermore, the media can quickly address changes in marketing 

campaigns without any extra cost incurred from production or printing which helps 

marketers save certain costs. This is the reason why they became the media of 

choice for marketers to both raise brand awareness and execute tactical campaigns 

to boost sales. 

	 During	the	past	years,	the	Company	has	been	extending	its	service	areas	of	
digital advertising media both in Bangkok and upcountry without a pause. Moreover, 

the Company included innovations and public interest aspects in its advertising media 

in order to add value to the media as well as improve quality of living of people in 

urban	areas.	In	2018,	the	Company	premiered	its	Central	World	Connect	project	which	
features	the	world’s	largest	interactive	DOOH	display	and	the	first	one	in	Asia	with	
the	size	of	4,000	square	meters.	The	opening	presented	a	performance	with	color	
and	light	effects	under	the	theme	“Color	of	Bangkok”	to	attract	tourists	and	offered	
itself as a new landmark of Bangkok for everyone to visit both Thais and foreigners alike. 

	 Note	that	the	Company	currently	provides	its	digital	out-of-home	media	
services	through	over	400	digital	displays	in	44	provinces	across	Thailand.



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited รายงานประจำาปี 2561  | Annual Report 2018 4948

			Plan	B	TV
  Plan	B	TV	Nationwide



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited รายงานประจำาปี 2561  | Annual Report 2018 5150

	 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นหนึ่งในสื่อ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัท่ีมีประสทิธภิาพสงู	จากความสามารถ
ในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายท่ีมีกำาลงัซ้ือและสามารถช่วยให้
นกัการตลาดปิดการขายได้	ณ	จดุขาย	นอกจากนี	้จากสภาพ
ภมิูอากาศของประเทศไทยท่ีร้อนอบอ้าว	เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่
ผลให้คนในเมืองนยิมการพักผอ่นในห้างสรรพสนิค้าซ่ึงเป็น
ศูนย์รวมสินค้า	บริการ	และร้านอาหารไว้อย่างครบวงจร	
ห้างสรรพสนิคา้จงึเป็นจดุนดัพบ	สงัสรรค	์และพักผ่อนของ
ผูค้นเมืองท้ังในเวลาหลงัเลกิงาน	และในวันหยุด	สือ่โฆษณา
ประเภทนีจ้งึมีโนวโนม้การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากการเปิด
ตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และการขยายสาขา
ห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด		
	 บริษัทมีสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าท่ี
หลากหลายและครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ	ได้แก่	ศูนย์การค้า
เมกาบางนา	สยามเซ็นเตอร์	สยามพารากอน	เอ็มโพเร่ียม															
เอ็มควอเทียร์	และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรลักรุป๊	โดยบริษัท
ให้บริการสื่อแบบครบวงจรท้ังภายนอกและภายในอาคาร		
รวมท้ังสื่อโฆษณาภาพน่ิงและสื่อดิจิตอลท่ีสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์	(interact)	กับผู้บริโภคได้	 อีกท้ังยังมีรูปแบบ
จอแสดงผลและเทคโนโลยีในการนำาเสนอท่ีหลากหลายและ
ทันสมัย
 Mall media is considered one of the out-of-

home media with high effectiveness given that these 

media can reach target customers with purchasing 

power and help marketers close sales at designated 

points of sales. Furthermore, due to Thailand’s hot and 

humid climate, people living in the cities enjoy going 

to department stores for recreational purposes as they 

offer a full range of products, services and restaurants. 

Department	stores	are	venues	for	urban	people	to	meet,	
celebrate and spend their leisure times especially after 

work	and	on	holidays.	As	a	result,	this	type	of	media	
has been growing continuously in parallel with openings 

of large-sized shopping complexes and new branches 

in both Bangkok and upcountry. 

 The Company provides a variety of mall media 

across	Bangkok	including	in	Mega	Bangna	Shopping	
Center,	Siam	Center,	Siam	Paragon,	Emporium,	
EmQuartier,	and	shopping	malls	operated	by	Central	
Group.	Full	services	are	offered	both	inside	and	outside	
buildings including classic media, digital media as well 

as interactive media which are diverse in formats and 

presentation technologies. 

	 In-Store	media	inside	supermarkets	are	the	
out of home media that present products’ features and 

promotions at points of sales in the way that helps 

persuade consumers to make purchasing decisions.  

This is the reason why in-store media are popular 

among consumer products these media can effectively 

increase sales. The Company never stops developing 

new formats of in-store media to be a marketing tool 

that helps create unique shopping experience and 

enhance product visibility. 

	 At	present,	the	Company	offers	these	media	
services	in	BigC	Supercenter	across	the	country	with	
269	screens	installed	in	entrance	areas,	supermarket	hall	
areas	and	censor	areas	at	entrance/exit	of	supermarkets	
across the country where these media can effectively 

reach target audiences. 

Siam	Paragon	Inmall

Digital	Poster	@Paragon

Central	Network

Digital	Mirror

Icon	Siam
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	 สือ่โฆษณาภายในซุปเปอร์มารเ์กต็เป็นสือ่ท่ีสามารถ
นำาเสนอจดุเดน่ของผลติภณัฑ์และโปรโมช่ัน	ณ	จดุขาย	ซ่ึง
จะช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีง่าย
ข้ึน	จงึเป็นสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยท่ีไดรั้บความนยิมจาก
สินค้าอุปโภคและบริโภคเพ่ือใช้ในการเพ่ิมยอดขายอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ท้ังนี้บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสื่อฯใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการ
ตลาดท่ีสามารถสรา้งประสบการณ์ในการซ้ือท่ีแตกต่างและ
เพิ่มโอกาสในมองเห็นผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น
	 ในปัจจบัุน	บริษัทมสีือ่โฆษณาภายในบ๊ิกซี	ซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ท่ัวประเทศ	จำานวน	269	จอภาพ	ซ่ึงติดตัง้ในทำาเล
ท่ีสามารถเข้าถงึเป้าหมายได้อย่างเดน่ชัด	อาทิ	บริเวณทาง
เข้าห้าง	บริเวณฮอลเวย์ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็	และบรเิวณ
จุดเซ็นเซอร์ทางเข้า-ออกซุปเปอร์มาร์เก็ต
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	 บรษัิทไดข้ยายธุรกจิสือ่โฆษณาในสนามบินอย่างตอ่เนือ่งตัง้แตปี่	2558	
จากการเลง็เห็นถงึการขยายตัวของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเตบิโตในระดบั
สงูอย่างตอ่เนือ่ง	ท้ังนีจ้ากประเทศไทยซ่ึงเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางการท่อง
เที่ยวยอดนิยม	ประกอบกับอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ำาที่มีการแข่งขันที่
สูงและมีรายการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารท้ังในและต่างประเทศในราคาถูก
ตลอดท้ังปี	ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลให้จำานวนผูใ้ช้บรกิารสนามบินในประเทศไทยเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นกว่า	139	ล้านคนต่อปี	ซึ่งนักเดินทางเหล่านี้เป็นกลุ่ม
เป้าหมายท่ีมีกำาลังซ้ือสูง	สื่อโฆษณาในสนามบินจึงเป็นท่ีต้องการของนักการ
ตลาดเพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางได้โดยตรง
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบิน
ซึ่งให้บริการครอบคลุมสนามบินทั่วประเทศสูงสุดถึง	31	สนามบิน	โดยมีสื่อให้
บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสนามบิน	และมีความหลากหลายของประเภท
สื่อโฆษณา	อาทิ	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	สื่อโฆษณาดิจิตอล	สื่อโฆษณาบนรถเข็น
สัมภาระ	เป็นต้น
 The Company has been expanding its airport media incessantly 

since	2015	as	the	Company	saw	solid	and	continuous	growth	in	tourism	
sector. Thailand is still among the most popular tourist destinations and 

competition of low-cost carriers has been intense. Flight promotions both 

domestic and international offer cheap tickets year-round. These factors 

drive	the	number	of	airport	users	in	Thailand	up	consistently	to	top	139	
million people per year. There travelers are target customers with high 

purchasing power. Consequently, the airport media gained popularity 

among marketers as a tool to reach target travelers directly and effec-

tively. Realizing the potential of these airport media, the Company made 

its	airport	media	services	available	in	31	airports	nationwide	covering	all	
areas of the airports and offering a variety of media such as static media, 

digital media and trolley media.  
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	 สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีมีบทบาทสำาคัญของคนในยุค
ดิจิตอล	และเป็นสื่อโฆษณาท่ีมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีสูงจากการเข้าถึง
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันครอบคลุมกว่า	55%	ของประชากร
ในประเทศไทย	ท้ังนีจ้ากเทคโนโลยีของอปุกรณส์ือ่สารท่ียังพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งสง่ผล
ใหอ้ปุกรณ์เคลื่อนทีม่รีาคาทีต่่ำาลงและใชง้านได้งา่ยขึน้และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคใน
ทุกๆกลุ่ม		ส่งผลให้สื่อโฆษณาออนไลน์จะสามารถเติบโตเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาหลัก
ท่ีจะมาแทนท่ีสือ่โฆษณาดัง้เดิม	(สือ่โฆษณาโทรทัศน	์สือ่โฆษณาวิทยุ	และสือ่โฆษณา
สิง่พิมพ์)	ในอนาคต		บริษัทไดเ้ห็นโอกาสของสือ่ฯ	ชนดินี	้จงึได้เร่ิมพัฒนาสือ่โฆษณา
ออนไลน์โดยเริ่มจากการให้บริการอินเตอร์เน็ตบนรถประจำาทางโดยไม่มีค่าบริการ	
จำานวนทั้งสิ้น	550	คัน	และได้ต่อยอดพัฒนาเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น	City	Go			
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นในการบริการค้นหาสายรถประจำาทางด้วยระบบจีพีเอสเพื่อบอก
สายรถท่ีอยู่ใกล้สุดพร้อมท้ังการประเมินเวลาในการมาถึงท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสาร
ถลดระยะเวลาในการยืนรอรถประจำาทางฯทำาให้สามารถวางแผนการเดนิทางได้งา่ยยิง่
ขึ้น	นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาพัฒนาแพ็คเกจ	Geofence	โดยเป็นการนำาสื่อโฆษณา
นอกท่ีอยู่อาศัยและสื่อโฆษณาออนไลน์	มาพัฒนาร่วมกัน	นำาจุดเด่นของสื่อท้ังสอง
ประเภทมาผสมผสานกันเพ่ือให้สามารถสื่อสาร	กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนท้ังในเชิงกว้างและในเชิงลกึ	ตอบสนองรูปแบบความต้องการของคนในยคุ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 และด้วยความร่วมมือกับ	บริษัท	ฟอร์ท	สมาร์ท	เซอร์วิส	จำากัด(มหาชน)	
ไดร้ว่มให้บริการสือ่โฆษณาผา่นตูบุ้ญเตมิ	ตูเ้ตมิเงนิโทรศัพท์มือถอืท่ีมีจำานวนมากกว่า	
100,000	 ตู้	 กระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ	สามารถเข้าถึงผู้บริโภค	ณ	จุดขาย	 ท้ังยัง
สามารถเก็บข้อมูลผู้บริโภคเพ่ือใช้นำาไปต่อยอดในการพัฒนาแบรนด์สินค้าต่อไปได้
อีกด้วย
	 Online	media	is	undoubtedly	the	communication	channel	that	plays	
the biggest role in digital age  with strong growth potential thanks to rising 

connectivity	through	smartphones	which	is	currently	at	55.0%	of	Thai	population.	
Continuous advancement in communication device technology helps drive 

prices of mobile devices down, promote user-friendliness and reach all groups 

of consumers. Therefore, online media have a tendency to become one of the 
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main	media	to	replace	traditional	media	(TV	media,	radio	media,	print	media)	in	the	near	future.	The	Company	
realized the opportunity of this type of media and started developing and offering its online media starting with 

a	free	internet	service	for	550	public	buses	without	charge.	Later	on,	the	Company	developed	bus	search	website	
and	application	“City	Glide”	that	allows	public	bus	users	to	locate	nearby	buses	and	provide	estimated	time	arrivals.	
With this service, bus riders can plan their trips in advance to save their travel time. Furthermore, the Company 

developed	Geofence	package	that	brings	out	a	perfect	combination	between	online	and	out-of-home	media.	
This bundle promotes effectiveness of the advertising media in communicating with consumers more effectively 

both breadth and depth in order to better serve the needs of new generations.

In	collaboration	with	Forth	Smart	Service	Public	Company	Limited,	the	Company	provides	advertising	media	
services	via	100,000	Boonterm	machines	which	are	mobile	phone	top-up	machines	distributed	across	the	
country. This allows the Company to not only reach consumers at the points of sales but also collect consumer 

information for further develop products and brands in the future. 



ON-PITCH BRANDING

IMAGE & FOOTAGE RIGHT

BRAND PLACEMENT

FOOTBALL CLINIC

TITLE SPONSORSHIP BRANDING

OFF-PITCH BRANDING

PREMIUMS

ACTIVATION BOOTH

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited รายงานประจำาปี 2561  | Annual Report 2018 5756

	 ธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง	ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ
จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สำาหรับการเป็นตัวแทน
อย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ทางการค้าของสมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	
ไทยลีก	จำากัด	ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารสื่อโฆษณา	รวมถึงฐานลูกค้าที่
ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการในทุกระดับ	ทำาให้บริษัทสามารถริเริ่มพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสร้างรายได้ทางการค้าต่างๆ	ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญที่สมาคมฟุตบอลฯ	ใช้นำา
ไปพัฒนาศักยภาพของกฬีาฟุตบอลในประเทศไทยให้กา้วไปสูร่ะดบัสากล	ท้ังนีส้ทิธิท์างการ
ค้าของสมาคมฟุตบอลฯ	ที่บริษัทดูแล	มีทั้งสิ้น	4	ประเภท	ได้แก่

1)	 สิทธิการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน	และ	การจัดกิจกรรมอื่นๆของ
สมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีกฯ
2)	 สิทธิการนำาคอนเท้นท์ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯและบริษัท	ไทยลีกฯ	
ไปจดัหารายไดท้างสือ่สิง่พิมพ์	สือ่วิทยุกระจายเสยีง	สือ่วิทยุโทรทัศน	์สือ่อิเลก็ทรอนกิส	์
สื่อไร้สาย	และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3)	 สิทธิการจัดหารายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขันฟุตบอล
4)	 สทิธกิารผลติและจำาหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึของสมาคมฟุตบอลฯ	และบรษัิท	ไทยลกีฯ

	 Sports	marketing	is	regarded	as	its	pride	as	the	Company	was	honored	and	
chosen	to	be	an	official	agency	to	manage	commercial	rights	of	Football	Association	
of	Thailand	(FAT)	under	Patronage	of	His	Majesty	the	King	and	Thai	League	Co.,	
Ltd. With its long experience in managing various media and its customer base that 

spans across different product and service types, the Company commenced and 

executed this business development initiative to generate commercial revenues 

and	become	a	major	source	of	funding	for	the	FAT	to	develop	and	bring	Thailand’s	
football	capabilities	to	international	standards.	Note	that	there	are	4	kinds	of	commercial	
rights	of	the	FAT	that	the	Company	takes	charge	in	which	are
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1)	 Rights to seek sponsorship to support football matches and other activities organized by the Football 

Association	of	Thailand	and	Thai	League	Co.,	Ltd.	
2)	 Rights	to	distribute	content	owned	by	the	Football	Association	of	Thailand	and	Thai	League	Co.,	Ltd.	
to	seek	revenue	through	publications,	radio	media,	TV	media,	electronic	media,	wireless	media	and	other	
telecommunication media domestically and internationally. 

3)	 Rights to sourcing revenue from live-broadcasting and rerun tape of all football matches

4)	 Rights	to	manufacture	and	distribute	merchandise	of	the	Football	Association	of	Thailand	and	Thai	
League Co., Ltd.
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	 มิวสิคมาร์เก็ตติ้งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจสื่อนอกบ้านสู่	Engagement	
Marketing	เพ่ือนนำาคอนเทนตท์างดนตรมีาช่วยสร้างความผกูพันระหว่างผูบ้ริโภคกบั
แบรนด์สินค้าและบริการ	ส่ือโฆษณาของบริษัทจะไม่เพียงสร้างการรับรู้	(Awareness)	ให้
กบัแบรนดส์นิค้าดังเช่นในอดีต	แตด่ว้ยคอนเทนท์ดนตรีคณุภาพจะช่วยให้สือ่โฆษณา
ของบริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินนักร้องเพ่ือนำา
ไปสู่ความภักดีในตราสินค้า	
	 ท้ังนี้บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งผ่านวงบีเอ็นเค48	 ซ่ึงมีราย
ได้หลักมาจาก	4	ช่องทาง	ดังนี้	
1)	 สนิคา้และผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิคา้	BNK48	เช่น	บัตรจบัมือ	ซีด	ีบัตร	Founder	

Card	บัตร	Campus	Card,	Photo	set,	เข็มกลัด	
2)	 โรงละครบีเอ็นเค48	ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	สาขาบางกะปิ	และ

มีการแสดงโชว์ในทุกสัปดาห์	รวมไปถึงรายได้จากการจัดงาน	คอนเสิร์ตต่างๆ
3)	 Digital	content	เปน็รายได้จากธุรกิจออนไลน์	อาทเิชน่	การออกอากาศ	สดทาง

ออนไลน์ผ่านแอฟลิเคชั่น
4)	 Sponsorship	&	Appearance	รายได้จากการเป็น	Brand	ambassador	ให้กับ	

แบรนด์ต่างๆ

 Music marketing is considered a further extension of out-of-home media 

into engagement marketing to bring music content to enhance engagement 

between consumers and product and service brands. The Company’s media 

offering will not only create awareness for brands as before but also tighten 

relationships between target consumers and brands through premium music 

content that will lead to brand loyalty.

	 Note	that	the	Company	started	its	music	marketing	business	with	
BNK48	and	the	majority	of	revenue	comes	from	4	different	channels	as	follow.
1)	 Merchandise	and	products	under	the	brand	BNK48	e.g.	handshake	event	

tickets,	CDs,	founder	cards,	campus	cards,	photosets,	and	pins.	
2)	 BNK48	Theatre	which	is	located	at	The	Mall	Bang	Kapi	shopping	center.	

The theatre has weekly performances and derives revenue from various 

concerts and events. 

3)	 Digital	content	which	generates	revenue	from	online	business	such	as	
online	live	broadcast	through	Voov	application.	

4)	 Sponsorship	and	appearance	which	generate	revenue	from	being	ambassadors	
for various brands. 
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	 แพลนบีได้พัฒนาธุรกิจอีสปอร์ตเพ่ือต่อยอดธุรกิจการตลาดแบบมีส่วน
ร่วม	(Engagement	Marketing)	นอกเหนือจาก	Sport	Marketing	และ	Music	
Marketing	ตามกลยุทธ์ของบริษัทในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีครอบคลุมมากย่ิง
ขึ้น	 โดยได้จัดแข่งขัน	Thai	E-League	Pro	ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต
ระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย	 โดยได้รับความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมฟุตบอลฯ	และ	Konami	ผู้พัฒนาเกมชั้นนำาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นผู้พัฒนาเกม	Pro	Evolution	Soccer	2019	(PES2019)	
 Plan B has been developing its esports to further fortify its engagement 

marketing business additional to sports marketing and music marketing 

according to the Company’s strategy to extend customer reach to cover a 

broader base. The Company organized an esports tournament under Thai 

E-League	Pro	which	is	considered	the	first	official	esports	competition	in	
Thailand	under	collaboration	with	Football	Association	of	Thailand	and	
Konami,	a	leading	game	developer	from	Japan	who	developed	Pro	Evolution	
Soccer	2019	(PES2019).
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โครงสร้างรายได้

	 โครงสร้างรายได้ของบริษัท	สำาหรับปี	พ.ศ.	2559-2561	โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจต่างๆ		มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
รายได้จากการขาย 2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1.	สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน	
2.	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
3.	สื่อโฆษณาภาพดิจิตอลและ
สื่อโฆษณาออนไลน์
4.	สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้
และสือ่โฆษณาภายในซุปเปอร์มารเ์กต็
5.	สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
6.	การตลาดแบบมีส่วนร่วม
7.	รายได้อื่นๆ	/1

รวม

431.2
692.1

1,040.2

96.9

51.4
29.2
105.2

2,446.2

17.6
28.3
42.5

4.0

2.1
1.2
4.3

100.0

454.7
818.6

1,285.0

115.9

132.8
133.4
66.1

3,006.6

15.1
27.2
42.7

3.9

4.4
4.4
2.4

100.0

484.5	
					932.0	
			1,707.9	
         

132.4	
         

193.9	
					561.0	
						27.6	

4,039.2

12.0	
		23.0	
			42.3	
     

		3.3	
     

		4.8	
			13.9	
					0.7	

100.0

หมายเหตุ:	/1	รายได้อื่นประกอบไปด้วย	ดอกเบี้ยรับ	รายได้เบ็ดเตล็ด	และ	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ซึ่งสามารถจำาแนกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ตามลักษณะการติดต่อ	ดังนี้
 1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี่
	 บรษัิทเอเจนซ่ีจะทำาหนา้ท่ีในการวางแผนกลยุทธก์ารใช้สือ่ในรูปแบบต่างๆ	ให้กบัเจา้ของสนิคา้และบรกิารท่ีเป็น
บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ	(Multinational	Company)	ท่ีมีสนิคา้และผลติภณัฑ์	ท่ีหลากหลาย	และมีงบประมาณ
ด้านการตลาดจำานวนมาก	เอเจนซี่จึงมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา	และการเลือกใช้สื่อโฆษณาให้กับ
บริษัทเจ้าของสินค้าและบริการน้ันๆ	 โดยทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อกับบริษัทเป็นผู้ผลิต
และติดตั้งสื่อโฆษณา	 เอเจนซ่ีส่วนใหญ่จะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีสื่อโฆษณาท่ีหลากหลาย	ครอบคลุมและเข้าถึง
ฐานผู้บริโภคจำานวนมาก	รวมถึงการมีนวัตกรรมการนำาเสนอสินค้าและบริการท่ีโดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่เป็นสัดส่วนร้อยละ	54.5	ของรายได้จาก
การให้บริการของบริษัท	

 2) กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
	 กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	บริษัทเอกชน	 รวมถึง
องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ัวไป	 ซ่ึงเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง	และต้องการติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่าน					
เอเจนซี่	เพื่อให้บริษัทเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อโฆษณา	ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณา	โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะมองหาบริษัท
ที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาที่หลากหลาย	และครบวงจร	ตั้งแต่ให้คำาปรึกษาในการวางแผน	การตลาด	การคิดเนื้อหา
และนำาเสนอสื่อโฆษณา	(Content	Development)	การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา	(Media	Network)	รวมไปถึงการจัดหา
ผู้ผลิตชิ้นงานโฆษณา	(Media	Production)	โดยในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทมีรายได้จากลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
เป็นสัดส่วนร้อยละ	45.5	ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

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	2018,	agencies	contributed	54.5%	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	2018,	45.5%	of	total	revenue	of	the	Company	were	from	these	product	and	service	owners.

Revenue Structure

	 The	Company’s	revenue	structure	by	type	of	media	from	2016-2018	is	shown	in	the	table	below	
Sales	Revenue 2016 2017			 2018

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

1.	Transit	Media	
2.	Classic	Media
3.	Digital	Media	and	
Online	Media
4.	Mall	Media	and	In-Store	Media	
5.	Airport	Media
6.	Engagement	Marketing
7.	Other	Revenue	/1

Total

431.2
692.1

1,040.2

96.9
51.4
29.2
105.2

2,446.2

17.6
28.3
42.5

4.0
2.1
1.2
4.3

100.0

454.7
818.6

1,285.0

115.9
132.8
133.4
66.1

3,006.6

15.1
27.2
42.7

3.9
4.4
4.4
2.4

100.0

484.5	
				932.0	
		1,707.9	

  

	132.4	
				193.9	
				561.0	
						27.6	

4,039.2

12.0	
		23.0	
			42.3	
       

3.3	
					4.8	
			13.9	
					0.7	

100.0

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

1)	 บริษัทมีทีมพัฒนาธุรกิจ	 ท่ีทำาการศึกษา	สำารวจ	และ	 วิจัยพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและเป็นจุดยุทธศาสตร์และ
น่าสนใจสำาหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการ	 โดยมีทีมงานคิดค้น
และพัฒนาสือ่ของบริษัทพร้อมกบับริษัทไดมี้การว่าจา้งบรษัิทวิจยัช้ันนำาท้ังในและตา่งประเทศ	เพ่ือทำาการ
ศึกษา	สำารวจ	วัดผล	รวมถึงการสำารวจพฤติกรรม	และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่หรือเจ้าของสินค้า
และบริการ	และรูปแบบการใช้ชีวิต	(Lifestyle)	ที่เปลี่ยนแปลง	และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	เช่น		สื่อที่
เข้าถงึผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดร้ะหว่างการเดนิทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย	รถโดยสารประจำาทาง	รถไฟฟ้า
มหานคร	การเดนิทางบนทางเท้า	การเดนิทางโดยใช้รถยนตส์ว่นตวั	หรือแม้กระท่ังป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง	(Static)	และจอดิจิตอล	(Digital)		ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการเดินทาง	
หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่างการพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ	เป็นต้น

2)	 บริษัทได้นำาข้อมูลจากการสำารวจและวิจัยมาวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ
และพัฒนาสื่อโฆษณาที่จะติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ	พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาด	 โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	และสาธารณะประโยชน์	พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
ตามนโยบายของบริษัท

3)	 บรษัิททำาการสำารวจความคิดเห็นเบ้ืองต้นร่วมกบัเอเจนซ่ี	หรือเจา้ของสนิคา้และบรกิาร	โดยนำาเสนอพ้ืนท่ี
สือ่โฆษณา	นวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่	ณ	จดุตดิตัง้นัน้ๆ	เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการ	และสง่เสรมิภาพลกัษณแ์กเ่จา้ของสนิค้าและบรกิารรวมถงึรายละเอียดตา่งๆ	ได	้โดยบริษัท
นำาข้อคิดเห็นจากเอเจนซ่ี	หรือเจา้ของสนิคา้และบรกิารมาพัฒนาสือ่ให้มีประสทิธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการในการใช้สื่อสูงสุด

4)	 หลังจากท่ีบริษัทได้ทำาการสำารวจครบทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	ทางบริษัทจะดำาเนินการประชุมคณะผู้บริหาร
และทีมท่ีเกีย่วข้องเพ่ือหาข้อสรุปในกำาหนดแผนการดำาเนนิการตดิตัง้สือ่โฆษณาพร้อมท้ังไดร้บัอนมัุตเิร่ือง
แผนการตลาดและความเป็นไปได้ของโครงการ		

5)	 บรษัิทดำาเนนิการติดตอ่ประสานงานเช่าพ้ืนท่ี	และ/หรอื	เสนอขอเข้าพัฒนาโครงการหรอืติดตัง้สือ่โฆษณากบั
เจา้ของพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นหนว่ยงานภาครฐั	หรือเอกชน	โดยบรษัิทจะนำาเสนอคา่เช่าพ้ืนท่ีหรอืผลตอบแทน
ในรูปแบบอ่ืน	เช่น	การแบ่งรายได	้เป็นตน้	ให้แกเ่จา้ของพ้ืนท่ี	หรอืเจา้ของสมัปทานแลว้แต่กรณ	ีท้ังนี	้ใน
การจะเข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่	บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่สัญญารับสิทธิในการใช้พื้นที่โดยตรง	ยกเว้น
กรณีทีบ่ริษทัได้เล็งเหน็ถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาเหล่านั้นภายหลังจากทีม่ผีู้ไดร้ับสทิธิไปแล้ว	โดยบริษทั
มีกระบวนการภายในท่ีจะพิจารณา	ตรวจสอบและประเมินถึงความเป็นไปได้ตลอดจนผลตอบแทนในการ
ลงทุนต่างๆ	เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนสิทธิ	ลงทุน	หรือซื้อกิจการก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท

6)	 บริษัททำาการออกแบบ	และกำาหนดวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างติดตั้งสื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและ
วิศวกรช้ันนำาของบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ี
สงูกว่าท่ีกำาหนดโดยหนว่ยงาน	หรอืผู้ให้เช่า	และบริษัทจะทำาการคัดเลอืกผูรั้บเหมากอ่สร้างท่ีมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับในระดับประเทศและดำาเนินการย่ืนขออนุญาตดำาเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาต่อหน่วยงานราชการ
ในเขตพื้นที่นั้นๆ

7)	 หลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ	แล้ว	ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวิศวกร
ของบริษัทเป็นผูต้รวจสอบและควบคมุทุกข้ันตอนไม่ให้ผดิพลาดรวมท้ังควบคมุงบประมาณ	และระยะเวลา
ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสื่อโฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่บริษัทกำาหนด

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, 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.

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.



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited รายงานประจำาปี 2561  | Annual Report 2018 6766

 2. การผลิตงานโฆษณา
	 การผลิตงานโฆษณาของสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้
	 1)	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	
	 เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบริการจะสง่แบบงานโฆษณา	(Artwork)	มาให้บริษัทหรือหากเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของ
สินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา	ทางหน่วยงาน	Graphic	Design	ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะให้บริการ
ออกแบบสือ่โฆษณาเพ่ือนำาเสนอต่อเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิค้าและบริการเพ่ือพิจารณาและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเพ่ือสรุป
ในรายละเอียดท้ังหมดร่วมกับเจ้าของสินค้า	หลังจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว	บริษัทจะนำาเสนอต่อเอเจนซ่ี	หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการเพ่ือพิจารณาอนุมัต	ิ ท้ังนี้	 วัสดุท่ีใช้ในการผลิตสื่อโฆษณาท่ีบริษัทกำาหนดจะมีคุณภาพท่ีสูงกว่า
มาตรฐานที่ใช้ทั่วไป	เพื่อให้คุณภาพงานมีความสวยงาม	คมชัด	เหมาะสมกับแสงสว่างในทุกช่วงเวลา	และมีความแตก
ต่างทางด้านคุณภาพมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด	แต่ในขณะเดียวกันก็คุ้มค่ากับการลงทุน	 ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีผ่านมาสร้างความ
พึงพอใจให้กับเอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก		จากนั้นบริษัทจะทำาการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์	(Printing	
Suppliers)	ที่ผ่านการคัดเลือก	(Approved	Vendor	List)	ที่มีผลงาน	ราคา	และการส่งมอบงานตามคุณภาพมาตรฐานที่
บริษัทกำาหนด	เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับเอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการสูงสุด
	 2)	สื่อโฆษณาดิจิตอล
	 เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิค้าและบรกิารจะเป็นผูส้ง่ข้อมูลของงานโฆษณาในรปูแบบดิจติอลมาให้บรษัิท	โดยหนว่ย
งาน	Digital	Media	 ซ่ึงข้ึนกับฝ่ายปฎิบัติการของบริษัทจะดำาเนินการตัดต่อ	และใส่เทคนิคต่างๆ	 เพ่ือให้เป็นภาพยนตร์
โฆษณาท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิตอลต่างๆ	นอกจากนี้	 หากเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการ
น้ันๆ	ไม่มีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล	หน่วยงาน	Digital	Media	ของบริษัทสามารถให้บริการออกแบบงานโฆษณาร่วมกับ
เอเจนซ่ี	หรือเจา้ของสนิคา้และบริการตัง้แตน่ำาเสนอเนือ้เร่ือง	(Story	Board)	แผนการผลติ	และรายละเอียดงานภาพยนตร์
โฆษณา	ให้เอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรายละเอียดทั้งหมด	
จากนัน้บรษัิทจะทำาการผลติงานออกมาในรปูแบบของกราฟฟิกภาพเคลือ่นไหวให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์ร้อม
ใช้งาน	เม่ือไดภ้าพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้มใช้งานกบัจอดจิติอล	บริษัทจะดำาเนนิการนำาภาพยนตร์โฆษณาเข้าสูร่ะบบ
และนำาไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า
 3. การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิตอล
	 บริษัทมีระบบการสั่งซื้อจอแอลซีดี	 จอแอลเอฟดี	 และจอแอลอีดีจากตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต	ที่ผ่านการคัด
เลือก	(Approved	Vendor	List)	ทั้งนี้	ปัจจัยหลักในการพิจารณาและการกำาหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี	จอแอลเอฟดี	
และจอแอลอีดีที่ใช้สำาหรับติดตั้งสื่อโฆษณาของบริษัท	มีดังนี้	

1)	 วัสดแุละอุปกรณท่ี์ใช้ในการผลติต้องเป็นวัสดท่ีุมีรปูทรงสวยงาม	และคงทนเป็นท่ียอมรับ	เหมาะสมกบัการ
ใช้งานในพื้นที่นั้น	และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนด

2)	 คุณภาพของจอดิจติอลเป็นสิง่ท่ีบรษัิทให้ความสำาคัญมากเนือ่งจากคุณภาพของหลอดไฟ	และจอทีวีดิจติอล
มีหลายระดับซึ่งแตกต่างในการแสดงภาพ	ความสว่าง	และความคมชัด	รวมถึงอายุการใช้งาน	โดยที่ผ่าน
มาบริษัทจะเลือกใช้หลอดไฟ	และจอทีวีดิจิตอลจากบริษัทผู้ผลิตช้ันนำาซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง	 แต่ในขณะ
เดียวกนัก็ให้ประสทิธิภาพในการนำาเสนอท่ีสงู	และเป็นท่ีพึงพอใจตอ่เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบริการ

3)	 ความม่ันคงของตัวแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติ	เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษัทให้ความสำาคัญเนือ่งจากปัจจบัุนมีตวัแทน
จำาหน่ายและผู้ผลิตหลายบริษัท	 ซ่ึงบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตท่ีมีความมั่นคงท้ังในด้าน	
ฐานะการเงนิ	ประวัติการดำาเนนิงาน	ผลงานท่ีผ่านมา	และคณุภาพการให้บริการหลงัการขาย	เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติจะสามารถให้บรกิารท่ีมีคณุภาพตอ่บรษัิทถงึแม้ว่าตวัแทนจำาหนา่ยและผู้ผลติ
เหล่านี้จะมีค่าบริการที่สูงกว่าตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตอื่นๆ

4)	 การบริการหลังการขายของตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทให้ความสำาคัญเพ่ือให้
บริษัทมั่นใจในคุณภาพของจอภาพและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ	เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเอเจนซี่ว่าคุณภาพอุปกรณ์ที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพที่ดีที่สุด	

	 ท้ังนีบ้ริษัทไดว่้าจา้งตัวแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติเป็นผูรั้บเหมาออกแบบ	จดัหาอุปกรณติ์ดต้ังและจดัหาซอฟต์แวร์
ควบคุมจอแอลซีดี	จอแอลเอฟด	ีและจอแอลอีด	ีตามเงือ่นไขตามความตอ้งการท่ีบริษัทกำาหนด	โดยบริษัทจะทำาการตรวจ
สอบอย่างละเอียดในการรับมอบงานในแต่ละขั้นตอน

 2. Advertising Production
	 Advertising	productions	of	each	type	of	media	are	outlined	below.
	 1)	Classic	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)	Digital	Media
	 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.

 3. Digital Display Sourcing
	 The	Company	orders	LCD,	LFD	and	LED	displays	from	sales	agents	or	manufacturers	on	its	approved	
vendor	list.	Factors	to	be	considered	regarding	the	qualifications	of	LCD,	LFD	and	LED	displays	used	for	its	
media installations are outlined below

1)	 Materials and equipment 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 owner’s 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)	 The Company also considers after-sales services of those sales agents and manufacturers to 

guarantee that the quality of displays and other equipment meet the standards at all times. This 

also helps assure agencies or product and service owners that the Company only uses best 

quality equipment. 

	 In	addition,	the	Company	hires	sales	agents	and	manufacturers	as	contractors	to	provide	installation	
equipment	as	well	as	control	software	for	LCD,	LFD	and	LED	displays	according	to	specifications	that	the	
Company set. The Company also monitors the delivery of services thoroughly
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 4. การจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย
	 สำาหรบัระบบควบคมุบรหิารสือ่โฆษณามัลติมีเดียในระบบรถไฟฟ้ามหานคร	และป้ายโฆษณาดจิติอลนัน้	บริษัทได้
ว่าจ้างผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือก	ที่มีความสามารถเฉพาะทาง	เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์
ควบคุมระบบรูปแบบเฉพาะสำาหรับการควบคุมการแพร่ภาพสื่อต่างๆ	 ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 ซ่ึงระบบ
ดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ	ปรับระดับความสว่าง	เสียง	
เปิด-ปิดสัญญาณได้แบบตั้งโปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์	(Real-Time	Monitor)	โดยการส่งคำาสั่งควบคุมจาก
สำานักงานของผ่านระบบควบคุมออนไลน์	
	 ในสว่นของระบบควบคุมป้ายอจัฉรยิะบนทางดว่น		บริษัทไดว่้าจา้งตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติซ่ึงผ่านการคดัเลอืก
จากบริษัท	(Approved	Vendor	List)	 เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ	ซึ่งระบบ		
ดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมระบบงาน
ดังกล่าวจากศูนย์ควบคุมผ่านออนไลน์
 5. การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า
	 ในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง	นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ให้บริการ
ตามท่ีตกลงกันแล้ว	บริษัทยังมีการทำารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลูกค้า
ทุกครั้ง	 เพ่ือเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ข้ึนสื่อโฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลา	 ในรูปแบบท่ีได้ตกลงกันไว้	 โดยบริษัทจะจัด
ส่งรายงานสรุปดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ	1-2	สัปดาห์	นับจากที่บริษัทขึ้นสื่อโฆษณาเรียบร้อย		ทั้งนี้	
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทเอเจนซ่ีซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาอย่างยาวนาน	โดยกลุ่มบริษัทเอเจนซ่ี			
จะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ	 ซ่ึงมีบทบาทท่ีสำาคัญในการช่วยดูแลให้ลูกค้าของตน
ที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการทราบว่า	บริษัทได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว	นอกจากนี้	สำาหรับลูกค้า
ท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ	(Direct	Clients)	บริษัทจะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือสอบถามถึงความเห็น
ของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในสื่อโฆษณาของบริษัททำาให้ลูกค้ากลับมาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
	 ปกติการท่ีลกูคา้ของบริษัทสัง่ซ้ือสือ่และบริการของบริษัทจะเป็นการสัง่ซ้ือสือ่โฆษณาเป็นคร้ังๆ	และเป็นระยะเวลา
สั้นๆ	โดยมีระยะเวลาในการลงสื่อโฆษณาประมาณ	7-30	วัน	ในส่วนการเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้าของบริษัทนั้น	บริษัท
มีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่	ระหว่าง	30-90	วัน	แต่หากเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้าและบริการ	บริษัทจะให้
สินเชื่อในระยะเวลาที่สั้นกว่า	คือ	30-60	วัน	หรือรับชำาระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคย
เป็นลูกค้ากับบริษัทมาก่อน

 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.

	 With	regard	to	the	Intelligent	Traffic	Condition	Reporting	Board,	the	Company	assigned	sales	
agents and manufacturers from its approved vendor list to be responsible for designing, sourcing installation 

equipments	and	developing	control	software.	Central	control	was	enabled	for	the	system	and	Expressway	
Authority	of	Thailand	runs	the	system	from	their	control	center	via	the	internet.
 5. Inspection and Maintenance of Billboards and Delivery of Services
 Regarding our customer 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. 

	 In	general,	customers	purchase	media	and	services	from	the	Company	one	at	a	time	for	a	short-term	
publicizing	period	of	7-30	days.	For	payments	of	its	services,	the	Company	usually	extends	a	credit	term	of	
30-90	days	to	media	agencies.	The	credit	term	is	shorter	for	product	and	service	owners	at	about	30-60	days.	
Cash payment may be required in case of new customers who have no relationship with the Company before.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (Corporate Structure)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ	ดังนี้		
	 The	group	of	companies’	business	structure	as	of	31	December	2018	is	as	follows.

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เวอริซ�ยน์ จำ�กัด
Verisign Co.Ltd.

บริษัท แอด คูซีน จำ�กัด
Ads Cuisine Co.Ltd.

บริษัท ม�สเตอร์ สแตนด�ร์ด ดิสเพลย์ จำ�กัด
Master Standard Display Co.Ltd.

บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
Maxview Media Group Co.Ltd.

บริษัท ดับบลิว.พี.เอส มีเดีย จำ�กัด
W.P.S. Media Co.Ltd.

บริษัท เดอะวัน พลัส จำ�กัด
The One Plus Co.Ltd.

บริษัท แอทมอส สปอร์ต เล็บ จำ�กัด
Atmos Sports Lab Co.Ltd.

บริษัท 2000  พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำ�กัด
2000 Publishing & Media Co.Ltd.

บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำ�กัด
Digital Factory Co.Ltd.

บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำ�กัด 
Triple Play Co.Ltd.

บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำ�กัด 
Mercy Plus Co.Ltd.

บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำ�กัด
BNK48 Office Co.Ltd.

บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำ�กัด
 BNK Production Co.,Ltd.

บริษัท ไบรท์ สก�ย มีเดีย จำ�กัด
Bright Sky Media Co.Ltd.

บริษัท แอทมอส แอพพ�เรล จำ�กัด 
Atmos Apparel Co.Ltd.

บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำ�กัด
Plan B Eleven Co.Ltd.

บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำ�กัด
Sign Work Co.Ltd.

บริษัท ทูน่� แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด
Tuna Advertising Co.Ltd.

รายชื่อของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 

1. บริษัท เวอริซายน์ จำากัด	(“เวอริซายน์”)	บริษัทย่อยของบริษัท	 ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ	100.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	126.0	ล้านบาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา	โดยเวอริซายน์เป็น
ผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม	4	เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

2. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัด	(“เอ็มเอสดี”)	บริษัทย่อยของบริษัท	ที่ถือหุ้นร้อยละ	100.0	ของทุนที่
เรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	219.0	ลา้นบาท	เพ่ือดำาเนนิธรุกจิให้เช่าสือ่โฆษณา
โดย	เอ็มเอสดี	เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

3. บริษัท แอด คูซีน จำากดั	(“แอดคูซีน”)	บริษัทย่อยของบริษัท	ซ่ึงถอืหุ้นรอ้ยละ	100.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุน
มีทุนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	10.0	ลา้นบาท	เพ่ือดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาประเภทภาพนิง่	โดยแอดคูซีน	
เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร	
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บริษัท เอสอ�ร์พีบี มีเดียจำ�กัด
SRPB Media Co.Ltd.

บริษัท แพลนบี (ม�เลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี(ม�เลเซีย)
Plan B (Malaysia) Sdn.Bhd.

บริษัท PT Estha Yudha Ekatama, (อินโดนีเซีย)
PT Estha Yudha Ekatama (Indonesia)

บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด   เอสดีเอ็น บีเอชดี(ม�เลเซีย)
Sanctuary Sdn.Bhd. (Malaysia)

บริษัท ปัญญ�ทิพย์ แพลน บี มีเดีย ล�ว จำ�กัด (ล�ว)
Panyathip Plan B Media Laos Co.Ltd. (Laos)

บริษัท JKJ Media Services Inc.(ฟิลิปปินส์)
JKJ Media Services Inc. (Philippines)

บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำ�กัด
Golink Online Co., Ltd.

บริษัท บ�งกอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด
Bangkok Metro Network Co., Ltd.

ต่�งประเทศ
International

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	out-of-home	advertising	business.	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. Master Standard Display Company Limited	(“MSD”)	is	the	Company’s	100.0%	subsidiary.	The	paid-up	

and	registered	capital	is	currently	at	219.0	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	Ekkamai	Raminthra	Expressway.

3. Ads Cuisine Company Limited	(“Ads	Cuisine”)	is	the	Company’s	100.0%	subsidiary.	The	paid-up	and	registered	
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).
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4. บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำากัด	(“โกลิ้งค์”)	บริษัทย่อยของบริษัท	 ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ	70.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	5.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
เคลื่อนที่และให้บริการแอพ	CITY	GLIDE	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง	(Trip	plan)	สำาหรับบริการ
ขนส่งสาธารณะ	(Public	Transportation)	

5. บรษัิท เอสอาร์พีบี มีเดยี จำากดั	(“เอสอารพี์บี”)	บรษัิทย่อยของบรษัิท	ซ่ึงถอืหุ้นรอ้ยละ	45.	0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	20.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล	

6. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำากัด	(“บเีอ็มเอ็น”)	บริษัทร่วมที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	20.0	ของทุนทีเ่รียกชำาระ
แล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	262.21	ล้านบาท	เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศัยในระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินเละทางพิเศษ

7. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำากัด	(“แม็กซ์วิว”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ	85.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	100.0	ล้านบาท	เป็นผู้
ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา	ดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล	และ	ป้ายนิ่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศ	
เช่น	กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	ขอนแก่น	สุราษฎร์ธานี	นนทบุรี	ภูเก็ต	เมืองพัทยา	เมืองหาดใหญ่	และ	สมุย	

8. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำากัด	(“เมอร์ซี่พลัส”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ	100.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	3.0	ล้านบาท	ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโฆษณาสื่อ
ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

9. บรษัิท 2000 พับลชิช่ิง แอนด์ มีเดยี จำากดั	(“2000	พับลชิช่ิง”)	บรษัิทรว่ม	ซ่ึงบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดารด์	ดสิเพลย์	
จำากดั	ถอืหุ้นร้อยละ	35.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	17.0	ลา้นบาท	
ดำาเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

10. บรษัิท แพลน บี อเีลฟเว่น จำากดั	(“แพลน	บีอเีลฟเว่น”)	บรษัิทย่อย	ซ่ึงบรษัิท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดสิเพลย์	จำากดั	
ถอืหุ้นรอ้ยละ	100.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	1.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิ
ธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์	ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ

11. บริษัท เดอะวันพลัส จำากัด	บริษัทย่อย	ซึ่งบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	100.0	ของ
ทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	17.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิธุรกจิให้เช่าสือ่โฆษณา
ผ่านจอภาพ	LCD	ที่ติดตั้งใน	6	ท่าอากาศยานทั่วประเทศ	

12. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำากดั	(“ไบรท์สกาย”)	บริษัทย่อยของบรษัิท	มาสเตอร์	สแตนดารด์	ดิสเพลย์	จำากดั	ซ่ึงถอื
หุ้นร้อยละ	50.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	25.0	ล้านบาท	ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา	ณ	 ท่าอากาศยานจำานวน	22	แห่งของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	
(มหาชน)	และกรมท่าอากาศยาน

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

14. บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำากัด	(“ทูน่า”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ	100.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	5.0	ล้านบาท	ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	28	แห่งของกรมท่าอากาศยาน

15. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	50.0	
ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเละเรียกชำาระแล้วจำานวน	43.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
นอกที่อยู่อาศัยภายในสนามบิน

16. บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำากัด	บริษัทย่อยท่ีบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	 ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	
35.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน	25.4	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจทาเล้นท์
แมนเนจเม้นท์	และคอนเทนท์ครบวงจร	บริหารจัดการ	พัฒนาสมาชิกวงบีเอ็นเค48	วางแผน	ผลิตงานเสดง	 เผย
แพร่ผลงานเพลง	จำาหน่ายผลิตภัณฑ์	 โฆษณาประชาสัมพันธ์	 การขยายธุรกิจ	ต่อยอดและเพ่ิมช่องทางให้บริการ
ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48

17. บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำากัด	บริษัทย่อยภายใต้บริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	4.0	
ล้านบาท	เป็นทุนชำาระแล้วจำานวน1.0	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	25.0	ของทุนจดทะเบียน	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และออนไลน์	และ	ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสิร์ต

4. Golink Online., Ltd.	(“Planb	Online”)	is	the	Company’s	70.0%	subsidiary.	The	paid-up	and	registered	capital	
is	currently	at	5.0	million	Baht	for	mobile	application	advertising	media	services	and	provide	ETA	(Estimate	
Time	of	Arrival)	application	“CITY	Glide”	for	Public	Transportation.		

5. SRPB Media Co., Ltd.	is	the	Company’s	45.0%	subsidiary.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	
at	20.0	million	for	provide	digital	advertising	media.

6. Bangkok Metro Networks Limited	(“BMN”)	is	an	associated	company	with	20.0%	of	total	share	.The	paid-up	
and	registered	capital	is	currently	at	262.21	million	Baht	for	expanding	the	Out	of	Home	media	advertising	
especially	in	Mass	Rapid	Transit	(“MRT”)	and	expressway	

7. 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	advertising	
media	in	strategic	locations	in	Bangkok,	Nontaburi,	Pattaya,	Khonkhaen,	Chiang	Mai,	Phuket,	HatYai,	
Suratthani	and	Samui	Island.		

8. 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.

9. 2000 Publishing and Media Co., Ltd.	(“2000	Publishing”)	is	an	associated	company	of	MSD	with	35%	holding	of	
total	share.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	17.0	million	Baht	for	publishing	media	business	
and to develop electronic media on mobile applications.  

10. Plan B Eleven Co., Ltd.	(“Plan	B	Eleven”)	is	the	100.0%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	
capital	is	currently	at	1.0	million	baht	for	performing	as	the	sale	agent	and	managing	the	right	acquired	by	
the company or assigned by it associated company.

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

12. Bright Sky Media Co.,Ltd.	(“BrightSky”)	is	the	50.0%	subsidiary	of	MSD.The	paid-up	and	registered	capital	
is	currently	at	25.0	million	Baht	for	operating	the	advertising	media	business	in	22	airports	under	the	rights	
from	Airport	of	Thailand	PCL.(AOT)	and	Department	of	Airport.

13. 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.

14. Tuna Advertising Co., Ltd. 	(“Tuna”)	is	the	100.0%	subsidiary	of		MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	is	
currently	at	5.0	million	Baht	for	providing	advertising	media	services	in	28	airports	of	Department	of	Airport

15. W.P.S. Media Company Limited	(“W.P.S.”)	is	the	50%	subsidiary	of	MSD	holding	of	total	share.	and	registered	
capital	is	currently	at		43.0	million	Baht	for	Media	advertinsing	operator	in	the	airport

16.  BNK48 Office Company Limited	(“BNK48”)	is	the	35.0%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	
capital	is	currently	at	25.4	million	Baht	for	Talent		Management	and	Total	Solution	content	,	Management	and	
Development	of	the	BNK48	members,	Production	and	Operation	of	entertainment	shows,	music	publishing,	
sales	of	BNK48	products,	advertising	and	PR,	business	devolopment	for	any	services	in	relation	to	BNK48

17. BNK Production Co., Ltd. (BNK Production) is	the	49.99%	subsidiary	of	BNK48.	The	registered	capital	
is	40.0	million	Baht	and	the	paid-up	capital	is	currently	1.0	million	Baht	equal	to	25	percent	of	registered	
capital,	Providing	the	Television	Production	business	for	broadcasting	on	Digital	TV	and	Online	Platform	
and event organizing and concert business. 
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18. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้น
ร้อยละ	50.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	23,206	ลา้นกบีลาว	ดำาเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

19. บริษัท PT Estha Yudha Ekatama	(“EYE”)	บริษัทร่วมที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อย
ละ	10.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	67,300	ล้านรูเปีย	และทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
จำานวน	19.9	ล้านรูเปีย	ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย

20. บริษัท JKJ Media Services Inc.	(“JKJ”)	บริษัทร่วมบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	
30.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	40.0	ล้านเปโซฟิลิปปินส์	ดำาเนิน
ธรุกจิสือ่โฆษณาประเภทภาพนิง่โดยให้บรกิารป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลมุท่ัวประเทศฟิลปิปินส	์

21. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี	(“แพลน	บี	มาเลเซีย”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	
ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	90.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	
1.0	ล้านริงกิตมาเลเซีย

22. บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี	บริษัทร่วมที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อย
ละ	40	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	1.0	ล้านริงกิตมาเลเซีย	ดำาเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย

23. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	50.0	ของ
ทุนท่ีเรียกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนเละเรียกชำาระแลว้จำานวน	2.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาประเภท
ออนไลน์

24. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	50.0	
ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน	2.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

25. บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	36.9	
มีทุนจดทะเบียนจำานวน	5.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจจัดหา	นำาเข้า	จัดจำาหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละเฟชั่น	ภายใต้
เบรนด์ร้าน	ATMOS

26. บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	44.9	
มีทุนจดทะเบียนจำานวน	5.0	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจจัดหา	นำาเข้า	จัดจำาหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละแฟชั่น	

18. Panyathip Plan B Media Lao	(“Panyathip”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with	50%	of	total	share.	The	paid-up	
and	registered	capital	is	currently	at	23,206	million	Kip	(LAK)	for	providing	static	advertising	media	in	Laos.

19. PT Estha Yudha Ekatama	(“EYE”)	is	an	associated	company	of	MSD	with	10%	holding	of	total	share.	The	
paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	67,300	million	rupiahs	(IDR)	and	paid-up	capital	is	19.9	million	
rupiahs	(IDR)	for	providing	airport	media	advertising	services	in	Indonesia.

20. JKJ Media Services Inc., Philippines	(“JKJ”)	is	an	asociated	company	of	MSD	with	30%	holding	of	total	
share.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	40	million	peso	(PHP)	for	providing	large	format	
billboard panels all overPhilippines. 

21. Plan B (Malaysia) Sdn. Bhd.	(“Plan	B	Malaysia”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with		90.0%	holding	of	total	
share.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	1.0	million	Ringgit	Malaysia.

22. Sanctuary Billboards Sdn. Bhd.	is	an	associated	company	of	MSD	with	40%	holding	of	total	share.	The	
paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	1.0	million	ringgit	(MYR)	for	providing	static	advertising	media	
in Malaysia.

23. Digital Factory Co.,Ltd. (“Digital	Factory”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with		50.0%	holding	of	total	share	
and	registered	capital	is	currently	at	2.0	million	Baht	for	online	advertising	media.

24. Sign Work Media Co.,Ltd.	(“Sign	Work”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with		50.0%	holding	of	total	share.	
and	registered	capital	is	currently	at	2.0	million	Baht	for	advertinsing	media	in	Suvarnabhumi	airport.

25. Atmos Sports Lab Company Limited (“ATMOS”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with		36.9%	holding	of	
total	share	and	registered	capital	is	currently	at	5.0	million	Baht	for	Import	and	distribute	sport	and	fashion	
goods	under	ATMOS	shop	brands

26. Atmos Apparel Company Limited	(“ATMOS”)	is	subsidiary	company	of	MSD	with		44.9%	holding	of	total	
share	and	registered	capital	is	currently	at	5.0	million	Baht		for	Import	and	distribute	sport	and	fashion	goods.
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สภ�วะตล�ดและก�รแข่งขัน 
Market and Competition

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำาเนินงาน 

	 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี	2561	เติบโตอย่างตอ่เนือ่งในระดบัสงู	โดยผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ	(GDP)	ในปี	
2561	เตบิโต	4.1%1	ซ่ึงเป็นการขยายตัวในอัตราท่ีสงูสดุในรอบ	6	ปี		ท้ังนีแ้รงหนนุทางเศรษฐกจิท่ีสำาคญัมาจากการขยาย
ตัวของการส่งออกที่เติบโต	7.7%1	ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตถึง	4.6%1	โดยมีการขยายตัวดีในเกือบทุก
หมวดสินค้า	อันเป็นผลมาจากรายได้ครัวเรือนที่ขยายตัวและกระจายตัวมากขึ้น	รวมถึงมาตรการของภาครัฐในการช่วย
เหลือผู้มีรายได้น้อย	
	 จากเศรษฐกจิไทยท่ีมีการขยายตวัในระดบัสงู	สง่ผลให้มูลคา่การใช้สือ่โฆษณาในปี	2561	มีมูลคา่เท่ากบั	105,455	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3.9%2	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	โดยเป็นปีแรกที่มูลค่าการใช้สื่อฯปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่อุตสาหกรรม
สื่อฯได้หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	2	 ปี	 ต้ังแต่	2559-2560	 โดยมูลค่าการใช้สื่อฯท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากทุกกลุ่มสื่อ
โฆษณา	ยกเว้นสือ่สิง่พิมพ์	โดยภาพรวมในปี	2561	มูลคา่การใช้สือ่โฆษณากลุม่โทรทัศน	์วิทยุ	โรงภาพยนต	์เตบิโตเท่ากบั	
8.0%	7.3%	และ	7.3%	ตามลำาดับ	ด้านมูลค่าการใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี	2561	เติบโต	5.7%	ซึ่งเป็นอัตราที่
สงูกว่าอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาโดยรวมท่ีเพ่ิมสงูข้ึน	ท้ังนีเ้ป็นผลมาจากภาพรวมเศรษฐกจิไทยท่ีขยายตวัในอัตราท่ีสงู	และ
กิจกรรมทางการตลาดที่กลับมาดำาเนินการตามปกติหลังผ่านพ้นช่วงการถวายความไว้อาลัยในเดือนตุลาคม		2560	
	 สำาหรับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี	2561	มีมูลค่า	13,954	ล้านบาท3	ซึ่งเติบโต	5.7%	 เป็นผลมาจากการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่งของสือ่โฆษณาดิจทัิลนอกท่ีอยู่อาศยั	ซ่ึงมีจดุเดน่จากภาพลกัษณท่ี์สวยงาม	และเป็นช่องทางทางการ
ตลาดท่ีสามารถสือ่สารถงึกลุม่เป้าหมายในวงกว้างไดอ้ย่างรวดเร็ว	นอกจากนียั้งสามารถการตอบสนองไดอ้ย่างฉับไวตาม
แคมเปญทางการตลาดท่ีเปลีย่นแปลงและเป็นสือ่โฆษณาท่ีไม่มีตน้ทุนคา่ใช้จา่ยในการผลติหรือการพิมพ์	ดว้ยเหตุนีเ้องจงึ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักการตลาด	และได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าที่สูงขึ้น	นอกจากนี้จากแนวโน้มการใช้ชีวิตของ
คนเมืองทีน่ิยมให้ชวีตินอกบา้นมากขึน้	รวมถึงสภาพอากาศประเทศไทยทีเ่ปน็เมอืงร้อน	สง่ผลใหส้ื่อฯนอกทีอ่ยูอ่าศัย	ทัง้
สื่อฯบนระบบขนส่งมวลชน	สื่อฯภาพนิ่งกลางแจ้ง	สื่อฯดิจิทัลกลางแจ้ง	สื่อฯภายในห้าง	และสื่อฯภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต	
เติบโตไดอ้ย่างมีศักยภาพ	เพ่ือรองรับความต้องการของนกัการตลาดท่ีจะเข้าถงึผู้บริโภคในทุกๆกจิกรรมประจำาวัน	และสง่
ผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อฯนอกที่อยู่อาศัยเพิ่มเป็น	13.2%	
	 จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมท่ีขยายตัว	3.9%	 แต่แพลนบียังคงสามารถเติบโตในอัตราท่ีสูงกว่า
อุตสาหกรรมโดยมีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา	3,448.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.9%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีท่ีผ่านมา	 ท้ังนี้เป็นผลจากการพัฒนาความหลากหลายและเพ่ิมครอบคลุมของสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยของแพลนบี	
รวมถึงการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	(Engagement	Marketing)		ทำาให้แพลนบีมีอัตราการเติบโตของรายได้
อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูง
 

1	ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2	ที่มา:	The	Nielsen	Company	(Thailand)
3	ที่มา:	The	Nielsen	Company	(Thailand)

1	Source:	Bank	of	Thailand
2	Source:	The	Nielsen	Company	(Thailand)
3	Source:	The	Nielsen	Company	(Thailand)

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ปี 2560 และ ปี 25611(ล้านบาท)
มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเติบโต	5.7%	ในปี	2561	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ในขณะที่สื่อโฆษณาโดยรวมขยายตัว	3.9%	

Media Industry and Business Impact Analysis 

	 Overall	The	Thai	economy	in	2018	experienced	strong	growth	as	the	gross	domestic	product	managed	
to	grow	at	a	rate	of	4.1%,	the	highest	in	the	past	6	years	thanks	to	various	economic	drivers	including	the	export	
and	private	consumption	sectors.	Exports	continued	to	expand	at	a	rate	of	7.7%2

 compared to the previous 

year	with	growth	observed	in	almost	all	export	categories.	Private	consumption	also	rose	4.6%2
. This is a result 

of expanding and more distributed household income as well as government measures to support low-income 

people.  

	 Given	the	considerable	growth	of	The	Thai	economy,	the	value	of	advertising	media	industry	in	2018	
reached	THB	105,455	million,	increasing	modestly	at	a	rate	of	3.9%	compared	to	the	previous	year.	This	is	
the	first	year	that	the	value	of	advertising	media	improved	after	the	2-year	contraction	from	2016-2017.	The	
increase	was	derived	from	all	types	of	media	except	print	media.	In	2018,	the	value	of	TV,	radio	and	cinema	
media	grew	at	a	rate	of	8.0%,	7.3%	and	7.3%	respectively.	Out-of-home	media	posted	5.7%	growth	in	value	
which is higher than the overall industry as a result of the steady growth of the Thai economy and marketing 

activities	that	resumed	to	a	normal	state	after	the	mourning	period	during	October	2017.
	 With	regard	to	out-of-home	media,	the	value	of	out-of-home	media	topped	THB	13,954	million3 or 
growing	5.7%	thanks	to	the	continuous	development	of	digital	out-of-home	media	with	its	appealing	images	
and effectiveness as a marketing channel that can communicate with broad target customer groups 

in an instant. Furthermore, the media can quickly address changes in marketing campaigns without any extra 

cost incurred from production or printing. This is the reason why they became the media of choice for marketers 

while	popularity	among	customers	is	also	rising.	In	addition,	the	urban	lifestyle	of	spending	time	outside	and		
Thailand’s hot climate contributed to the growth of various out-of-home media ranging from transit media, static 

media, digital media, in-mall media and supermarket media as these media serve the needs of marketers who 

intend to reach customers through all of their everyday activities. Consequently, the market share of out-of-home 

media	adjusted	upward	to	13.2%	of	overall	media.	
	 Even	though	the	overall	advertising	media	industry	grew	mildly	at	3.9%,	Plan	B	managed	to	record	
stronger	growth	compared	to	the	overall	advertising	media	industry	with	THB	3.448.5	million	baht	in	total	advertising	
media	revenue,	rising	22.9%	compared	to	the	previous	year.	The	Company’s	variety	of	platform	offerings	and	
coverage of out-of-home media together with the growing engagement marketing business are accountable for 

Plan B’s continuous solid revenue growth.

Overall Media Spending for 2017 and 20181 (Million THB)
Spending	for	out-of-home	media	grew	modestly	at	a	rate	5.7%	during	2018	compared	to	2017	while	the	overall	advertising	industry	

expanded	at	a	rate	of	3.9%.
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อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

	 ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	 ประกอบด้วยสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	
(Transit)	สื่อโฆษณากลางแจ้ง	(Outdoor)	และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	(In-Store	/	In-Mall)	 โดยสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย	ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญมากขึ้นและกำาลังเติบโต	 เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการปรับสัดส่วนค่าใช้
จ่ายด้านการตลาดมาใช้มากขึ้น	สืบเนื่องมาจาก	โครงสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้ลงโฆษณามีแนว
โน้มที่จะจัดสรรงบโฆษณาโดยเลือกใช้สื่อแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง	 มีความคุ้มค่า	 สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้ทั้งกลุ่มเฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้าฐานกว้าง	(Mass	Market)	เพิ่มมากขึ้น
	 จากแผนภาพภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี	2560-2561	 จะพบว่าสื่อโฆษณาภายนอกท่ี
อยู่อาศัยที่มีจำานวนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในปี	2561	ได้แก่สื่อสื่อโฆษณากลางแจ้ง	เท่ากับ	6,833	ล้านบาท	รองลงมาคือ	สื่อ
โฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ	6,067	ล้านบาท	และ	1,054	
ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมใน	ปี	2561	ที่เติบโตคิดเป็น	3.9%	จากปีก่อนหน้า	ในขณะที่ภาพรวมการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	จากผู้ประกอบการรายใหม่และจากการควบรวมธุรกิจของผู้ประกอบการ		รา
ยอื่นๆ		แต่สื่อโฆษณาของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี	โดยรายได้รวมของบริษัทในปี	2560	เพิ่มขึ้น	23.9%	จากปีก่อนหน้า	ซึ่ง
เพ่ิมสงูข้ึนมากกว่าการเตบิโตของอุตสาหกรรมอย่างมีนยัสำาคญั	เป็นผลจากการท่ีบรษัิทมีการลงทุนพัฒนาสือ่ใหม่ๆ	อยา่ง
ต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	ประกอบกับการที่นักการตลาดปรับลดค่าใช้จ่ายโฆษณาในสื่อรูปแบบเก่า	อาทิ	โทรทัศน์			สิ่งพิมพ์	
และเพ่ิมสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยั	ซ่ึงมีอตัราค่าโฆษณาท่ีต่ำากว่าและเหมาะสมกบัพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เวลานอกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	
	 จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า	และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง	แต่ใน
ขณะเดียวกนั	กต้็องสามารถสร้างประสบการณท่ี์เกีย่วข้องกบัสนิคา้และบริการไดอ้ย่างใกลชิ้ด	และสอดแทรกโฆษณาไปกบั
การใช้ชีวิตประจำาวันของลกูค้ากลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างกลมกลนื	โดยเม่ือพิจารณาพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมควบคูก่นัไป	
กจ็ะพบว่ามีรปูแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านท้ังวันทำางานและวันหยุดเพ่ิมมากข้ึน	นยิมจบัจา่ยใช้สอยท่ีห้างสรรพสนิคา้	ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่	และร้านสะดวกซื้อ	มีความจำาเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด	ตลอดจน
มีการเปลีย่นรูปแบบการเดนิทางโดยใช้บรกิารรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศมากข้ึน	ซ่ึงสถานการณด์งักลา่วสะท้อนให้
เห็นถงึโอกาสท่ีเพ่ิมข้ึนของสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัในฐานะสือ่โฆษณาท่ีสามารถตอบโจทย์ข้อจำากดัดา้นงบประมาณ
ของผูผ้ลติสนิคา้และบริการ	และในขณะเดยีวกนักยั็งมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้นในสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปได้
เป็นอย่างดี	ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองในอนาคต
	 นอกจากนี	้สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัยังมีการพัฒนาให้อยู่ในรปูแบบดจิติอลมากข้ึน	หรอืท่ีเรยีกกนัว่า	DOOH	
(Digital	Out	of	Home)	โดยเครือข่ายของ	DOOH	นี้	จะประกอบไปด้วย		Signage,	Screen,	Kiosk,	และ	Jumbotron	
(จอภาพขนาดใหญ่)	 เป็นต้น	 เป็นการใช้งานผสานไปกับสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยรูปแบบเดิมๆ	 ท้ัง	 บนรถไฟฟ้า	
บนรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ	หรือสื่อภายในห้างสรรพสินค้า	 และป้ายโฆษณากลางแจ้ง	 เพื่อให้มีสีสันและมีการ
โต้ตอบและสื่อสารระหว่างกัน	(Interactive)	 มากย่ิงข้ึน	 นับเป็นแนวโน้มท่ีจะทำาให้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคไม่จืดชืด	
ขณะเดียวกนักด็งึดูดผูบ้รโิภคใหใ้ชเ้วลาอยูก่บัสินคา้นั้นๆ	มากขึน้ดว้ย	ซึง่การนำาเสนอในรูปแบบใหมน่ีจ้ะทำาใหส้ื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศยั	เป็นท่ีพูดถงึและจดจำา	และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบท่ีไม่เคยเกดิข้ึนมากอ่น	กอ่ให้เกดิการสรา้งสรรค์
งานที่เป็น	“ทอล์ค	ออฟ	เดอะ	ทาวน์”	และจะยังส่งผลให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจำาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น		
ทำาให้สินค้าต่างๆ	หันมาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์	และเข้าถึงผู้บริโภค
แทนสื่ออื่นๆ	มากขึ้น

Out of Home Media Industry

	 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 favor 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	of	Advertising	Media	Industry	in	Thailand-Overall	Spend	in	Advertising	Industry	2017-2018	
shows	that	Out	of	Home	Media	with	highest	amount	of	spend	in	2018	is	Outdoor	Media	at	6,833	million	baht	
followed	by	Transit	Media	and	In-Store/In-Mall	Media	with	total	spend	of	6,067	million	baht	and	1,054	million	
baht respectively.

	 Despite	a	large	expansion	of	3.9%	of	overall	advertising	industry,	media	business	of	the	Company	still	
recorded	a	solid	growth.	Total	revenue	of	the	Company	increased	23.9%	from	the	previous	year,	significantly	higher	
than	the	industry	average.	Investments	in	new	media	development	of	the	Company	and	the	shift	of	marketers	
from traditional media like television and publications contributed to this outperformance as they allocated their 

budgets more to out-of-home media with lower advertising fees and better consumer behavior fit since people 

tend to spend more time on the move. 

 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. 

	 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. 
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กลยุทธ์การแข่งขัน

	 ในปัจจบัุนสือ่โฆษณาของบรษัิทมีเครอืข่ายครอบคลมุอยู่ในทุกพ้ืนท่ีในกรงุเทพฯ	โดยรวมถงึระบบขนสง่มวลชน
ท่ีสำาคัญท้ังรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า	 พ้ืนท่ีกลางแจ้งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญของกรุงเทพฯ	
รวมถึงศูนย์การค้าช้ันนำา	 สนามบินและสถานท่ีพักผ่อน	 ตลอดจนหัวเมืองใหญ่รวม	52	 	 จังหวัดท่ัวประเทศ	 ทำาให้สื่อ
โฆษณาของบริษัทได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งในแง่อายุ	รายได้	และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวัน	ทำาให้
สือ่โฆษณาของบรษัิทสามารถตอบโจทย์	เจา้ของสนิค้าและบรกิารท่ีต้องการทำาการตลาดเพ่ือสง่เสริมการขายในภาวะการ
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนี้	 สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคตั้งแต่เช้าจรดเย็น	
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันท่ีใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากข้ึน	 เช่น	 	 เม่ือผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า	
ระหว่างการเดินทางไปทำางานหรือไปเท่ียวห้างสรรพสนิคา้กจ็ะต้องพบเจอสือ่ต่างๆของบริษัทเช่น	สือ่บนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์
ที	สื่อป้ายโฆษณา	Metro	Poster	สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ	สื่อโฆษณาบนทางด่วน		และสื่อโฆษณา
ประเภท	Street	Furniture	 เป็นต้น	 เมื่อไปถึงที่ทำางานหรือห้างสรรพสินค้าก็จะสามารถรับชมสื่อโฆษณาของบริษัทตาม
อาคารหรือสถานที่สำาคัญต่างๆ	 ในกรุงเทพฯ	 เช่น	 จอ	90	degree	ที่สยามพารากอน	 เครือข่ายจอดิจิตอลสยาม	 เมกา
บางนา	และ	จอโฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่ที่	เซ็นทรัลเวิลด์	อาคารอินเตอร์เชนจ์	เป็นต้น	
	 เป้าหมายของบริษัทคือ	การเป็นผู้นำาในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	of	
Home	Media)	ทั้งในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย	โดยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย	บริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
	 1)	เนน้การพัฒนาและเสริมสร้างสือ่โฆษณาท่ีหลากหลาย	ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี	เข้าถงึผูบ้ริโภคทุกกลุม่	ตอบสนอง
ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวัน	ในทุกเวลา
  

1.1)	 บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญต่อการค้นหา	 พัฒนาและต่อยอดพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 การพัฒนาสื่อ
โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทท่ีมีเครือข่ายด้านความหลาก
หลาย	ทั้งนี้เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	บริษัทเน้นการนำาเสนอแพคเกจ
เครือข่ายสื่อโฆษณาจากการคัดสรรจากสื่อโฆษณาท้ังหมด	 และนำามาผสมผสานกันเพ่ือให้ได้บริการสื่อ
โฆษณาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ครอบคลุมผู้ชมได้อย่างท่ัวถึง	
และมีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินโฆษณาของลูกค้า
1.2)	 เลือกพ้ืนท่ีติดต้ังสื่อโฆษณาท่ีครอบคลุมฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดใน
พื้นที่นั้นๆ	เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท	(High	Value	Added	(HVA))	
	 บริษัทให้ความสำาคัญในการสรรหาพ้ืนท่ีติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก	 โดยจะต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีผ่าน
สายตาผู้บริโภคจำานวนมาก	และพื้นที่ติดตั้งจะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุด	เพื่อคุ้มค่า
ต่อการลงทุนของเจ้าของสินค้าและบริการ	
	 สำาหรับสือ่ดจิติอล	บริษัทจะเลอืกสถานท่ี	ท่ีเป็นศูนย์กลางธรุกจิ	(CBD)	และตามห้างสรรพสนิคา้ช้ันนำา	
สำาหรับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง	(Static)	บริษัทจะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดสำาคัญในการเดินทางสัญจร	เช่น	ริม
ถนน	และบนทางด่วน	ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด	(เช่น	ถนนพระราม	4	ถนนสาทร	ถนนสุขุมวิท	
ถนนเพชรบุรี	ทางดว่นช่วงพระราม	4-วิภาวดี	และหนา้ด่านจา่ยเงนิบนทางดว่น	เป็นตน้)	และ/หรอื	เป็นจดุ
ยุทธศาสตรท่ี์กำาลงัมีการพัฒนาในอนาคตอันใกล	้(เช่น	บรเิวณถนนพระราม	9	และ	เสน้เอกมัย-รามอินทรา	
เป็นตน้)	สำาหรบัสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน	บริษัทเลอืกสือ่โฆษณาบนรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศ	
ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด	และเป็นระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึงผู้รับชมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั่วกรุงเทพฯ	แบบขยายวงกว้าง	และ	สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีอัตรา
การเติบโตของจำานวนผูใ้ช้บรกิารสงู	และจะเป็นระบบขนสง่มวลชนท่ีมีโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างกรุงเทพฯ	
ชั้นใน	และกรุงเทพฯ	ชั้นนอก	รวมถึงปริมณฑลที่สมบูรณ์	และมีศักยภาพในการเป็นระบบขนส่งมวลชน
หลักในอนาคต	สำาหรับสื่อโฆษณาในสนามบิน	บริษัทเลือกพื้นที่สื่อในบริเวณที่เป็นจุดพักรอของผู้โดยสาร	
อาทิ	ในบริเวณประตูก่อนขึ้นอากาศยาน	จุดรอรับกระเป๋า		และบริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น

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	52	provinces	nationwide.	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 nationwide. 

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 clients. 

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. 

	 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 departure gate, baggage claim 

and immigration service areas. 
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1.3)	คิดค้นนวัตกรรม	(Innovation)	ในการนำาเสนอสื่อโฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและ	ส่งเสริมภาพลักษณ์
เพ่ือรักษาความเป็นผู้นำาของอุตสาหกรรม	 บริษัทให้ความสำาคัญในด้านนวัตกรรม	(Innovation)	 ในการ
พัฒนาและนำาเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ	 และ	 ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำา
ของอุตสาหกรรม	โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	 เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ใหม่เพื่อนำาเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรร	โดยเน้นตอบสนองความต้องการ	ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการ
ตลาดของเจา้ของสนิค้าและบริการ	เช่น	การนำาเสนอสือ่โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศ
ประเภท	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่จดจำาของผู้รับชม	การออกแบบสื่อ
โฆษณาให้เข้ากบัป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแกผู่ใ้ช้ทางดว่นเพ่ือสรา้งสาธารณประโยชนค์วบคูก่บัการ
ดงึดดูความสนใจให้กบัสือ่โฆษณาในช่วงระหว่างรอการจา่ยเงนิคา่ผ่านทางดว่น	การนำาเสนอออกแบบและ
ตดิตัง้แสงสบีนสือ่โฆษณาภาพนิง่เพ่ือสรา้งความโดดเดน่และเนน้จดุขายของผลติภณัฑ์นัน้ๆ	การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนรถประจำาทางเพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ		
เป็นต้น	โดยแนวคิดและแนวปฏิบัติเหล่านี้	เป็นการเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งของบริษัท
ในการทำาสัญญาเช่าพื้นที่ใหม่และขยายอายุสัญญาเช่าพื้นที่เดิมเป็นอย่างมาก	

	 2)	ให้ความสำาคัญกับบริการแบบครบวงจร	(Total	Solution)	
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรตั้งแต่ให้คำาปรึกษาในการวางแผน	การตลาด	การคิด
เนื้อหาและนำาเสนอสื่อโฆษณา	(Content	Development)	การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา	(Media	Network)	รวมไปถึงการ
ผลิตชิ้นงานโฆษณา	(Media	Production)	ติดตั้ง	และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ	โดยบริษัทเป็นผู้นำา
เสนอแนวคิดตลอดจนรายละเอียดหลักของสื่อโฆษณา	เช่น	ลักษณะและโทนสี	ลักษณะของหนังโฆษณา	เป็นต้น	เพื่อให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภคสื่อในแต่ละประเภทของบริษัท	 นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนา	 วิเคราะห์แนว
โน้มกระแสนิยม	 เทรนด์แฟช่ันต่างๆ	 ท่ีเป็นความต้องการของตลาด	 เพ่ือให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นท่ีพึงพอใจต่อเอ
เจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	 อีกท้ังบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทและบริการภาย
หลังการขาย	(After	Sale	Service)	เป็นอย่างมาก	โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม	ทั้งนี้
ความท้าทายท่ีสำาคัญและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยคือ	 การบริหาร
จัดการให้สื่อโฆษณาอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำาเสนอตลอดเวลา	 	 เนื่องจากสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง	 และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม	 เช่น	 สภาพ
อากาศ	หรืออุบัติเหตุ	เป็นต้น	บริษัทจึงมีการจัดตั้งทีมงาน	ระบบบริหารจัดการ	รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะ	เพื่อดูแลรักษาใน
การป้องกันความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นำาเสนอ	ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมีมาตรฐานสูงสุด	โดย
บริษัทสามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์	และมีการตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณา
จากทีมช่างผู้ชำานาญและมากประสบการณ์	ในกรณีที่พบว่าสื่อโฆษณาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ	บริษัทจะส่งทีม
งานซ่อมบำารุงและซ่อมแซมสือ่โฆษณาคืนสูส่ภาพสมบูรณต์ามระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดในนโยบายต่อผู้ใช้บรกิาร	(ภายใน	
24	ชั่วโมงสำาหรับสื่อส่วนใหญ่)
 

	 3)	ให้ความสำาคัญกับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	โดยเน้นการใช้จุดแข็งที่บริษัทมี
	 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน	 ท้ังในแง่การขยายธุรกิจเดิม	 และเข้าสู่ธุรกิจ
ใหม่ในอุตสาหกรรมสือ่	โดยดงึเอาจดุแข็งของบริษัทและพันธมิตรมาใช้ในการขยายธรุกจิ	โดยบรษัิทมีศกัยภาพและความ
สามารถในการดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	ด้วยประสบการณ์	ความชำานาญ	และ
ตราสินค้า	(branding)	ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน	ประกอบกับมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง	บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต	เช่น	การขยาย
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยสู่ทั่วประเทศ	และ	ขยายการดำาเนินธุรกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน	ในอนาคต	หรือ	
การต่อยอดและพัฒนาความสามารถในการให้บริการสื่อโทรทัศน์	และสื่ออินเตอร์เน็ต	เป็นต้น
	 นอกจากน้ีตามท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ	Emtek	Group	 ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ
ด้านสื่อขนาดใหญ่อันดับ	2	ของอินโดนีเซีย	โดยจากความร่วมมือของ	Emtek	Group	จะช่วยให้บริษัท	มีศักยภาพสูงขึ้น
ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง	Emtek	Group	มีความชำานาญ	ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ในอนาคต	

	 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 color 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 analyzes 

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	services	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 equipment 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 equipment 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	with	nationwide	coverage	and	regional	expansion	into	ASEAN	
beyond	Thailand	as	well	as	a	capability	building	for	TV	and	internet	media	services.	
	 Last	but	not	least,	the	Company	had	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.	

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.	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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ปัจจัยคว�มเสี่ยง 
Risk Factors

	 ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าในอุตสาหกรรมใดๆ	ผู้ประกอบการย่อมจะต้องประสบกับความเส่ียงต่างๆ	ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน	ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องเผชิญและมาคู่กับการประกอบธุรกิจเสมอ	
หากแต่ความเส่ียงเหล่าน้ัน	จะแตกต่างกันไปในประเภทธุรกิจหรือส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	สำาหรับบริษัท	แพลนบี	 มีเดีย	
จำากัด	(มหาชน)	ความเส่ียงต่างๆ	ในการประกอบธุรกิจ	มีดังต่อไปน้ี

 ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี หรือสัญญากับพันธมิตร
ทางธุรกิจ
	 สำาหรับธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	 พ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณานับเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสุดปัจจัยหน่ึงในการทำาธุรกิจ	
เน่ืองจากบริษัทจะต้องพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณาในทำาเลดีเหมาะสม	มีผู้เดินทางและสัญจรผ่านเป็นจำานวนมาก	ซ่ึงจะ
ช่วยเพ่ิมโอกาสในการพบเห็นส่ือโฆษณาของทางบริษัท	และจะส่งผลต่อมูลค่าของส่ือโฆษณาของบริษัท		บริษัทจึงต้องสรรหา
พ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณาท่ีมีคุณภาพสูงท้ังจากสัญญาเช่าพ้ืนท่ีจากเอกชน	สัมปทานต่างๆ		หรือสัญญาการเช่าพ้ืนท่ีจากภาครัฐ	
	 นอกจากพ้ืนท่ีส่ือโฆษณา	 ท่ีกล่าวในข้างต้นแล้ว	 ยังมีส่ือโฆษณาท่ีมาจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็น
ตัวแทนจัดจำาหน่ายส่ือโฆษณากับบริษัทเอกชนต่างๆ	ซ่ึงบริษัทมีหน้าท่ีหาลูกค้าและได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา
เป็นค่าตอบแทน	โดยในปี	2560	และ	2561	คู่สัญญาท่ีสร้างรายได้ให้กับบริษัทสูงสุด	คือ	บริษัท	ฮัลโล	บางกอก	แอลอีดี	จำากัด	
("ฮัลโลบางกอก")	ซ่ึงสร้างรายได้ให้บริษัท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	18.1	และ	15.8		ของรายได้รวมท้ังหมด	ตามลำาดับ	สัญญา
ดังกล่าวมีระยะเวลา	3	ปี	โดยท่ีฮัลโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรกในการพิจารณาต่อสัญญาเพ่ิมเติมได้อีก	3	ปี	ส่งผล
ให้ระยะเวลาของสัญญายาวนานไปจนถึงกลางปี	2564
	 ตามเง่ือนไขในสัญญาเช่าหรือสัมปทานต่างๆ	บริษัทจะต้องปฎิบัติตามภาระผูกพันเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาหรือ
สัมปทานเหล่าน้ัน	บริษัทจึงมีความเส่ียงหากไม่สามารถต่ออายุสัญญากับคู่สัญญาทางธุรกิจรายใดรายหน่ึงจากการปฎิบัติไม่
ตรงตามหน้าท่ี	เง่ือนไข	หรือภาระผูกพันตามท่ีสัญญาดังกล่าวกำาหนด	หรือความเส่ียงในกรณีท่ีผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาหากการให้เช่า/ให้สิทธิมีผลกระทบต่อการดำาเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธินอกจากน้ีอาจเกิดจาก
การบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากหากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีความจำาเป็นต้องใช้สถานท่ีเช่า/ให้สิทธิ	โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร		ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบท่ีโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท,	ต้นทุนท่ีบริษัทได้ลงทุนไปกับการติดต้ังส่ือน้ัน	ๆ	แล้ว	
รวมถึง	ต้นทุนการร้ือถอนส่ือโฆษณาท่ีจะเกิดข้ึน	ก่อนเวลาอันควร	และในท่ีสุด	ส่ิงเหล่าน้ี	ก็จะมีผลต่อการเงินของบริษัทอีก
ด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	บริษัทไม่เคยกระทำาการใดๆท่ีเป็นการผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดในส่วนท่ีเป็น
สาระสำาคัญท่ีระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท	อีกท้ังบริษัท	แพลนบี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	มี
ประสบการณ์การทำางานในอุตสาหกรรมด้านส่ือโฆษณามาเป็นเวลานาน	จึงม่ันใจได้ว่าสัญญาต่างๆ	ท่ีทำากับคู่สัญญาได้มีการ
พิจารณาและไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ	เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขได้อย่างครบถ้วน	ซ่ึง
ถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น
	 ท้ังน้ี	จากการท่ีปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหลากหลายของประเภทส่ือโฆษณาสูง
ท่ีสุด	และยังครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ	และอีกกว่า	52	จังหวัดท่ัวประเทศ	ซ่ึงอยู่ภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ี	หรือสัญญาสัมปทาน
มากกว่า	100	ฉบับ	โดยท่ีไม่มีสัญญาใดสัญญาหน่ึงสร้างรายได้ให้กับบริษัท	เกินร้อยละ	30	ของรายได้รวม	ดังน้ันผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาใดๆ	ไม่มีผลต่อรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท	
	 อีกส่ิงหน่ึงท่ีบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญ	คือการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพ้ืนท่ี	อาทิ	เจ้าของสัมปทาน
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า	หรือเจ้าของอาคาร	ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทนำาส่ือไปลงท่ีพ้ืนท่ีต่างๆ	 เท่าน้ัน	แต่บริษัท	 ยังสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับเจ้าของพ้ืนท่ี	โดยได้ร่วมพัฒนาส่ือโฆษณา	ไม่ว่าจะเป็นการนำาเสนอนวัตกรรม	การออกแบบท่ีทันสมัยรวมไป
ถึงการนำาเสนอส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจ	จึงทำาให้เง่ือนไขสัญญาส่วนใหญ่จะให้สิทธิการต่อสัญญาของบริษัท	เป็นลำาดับแรก	(First	
Right)	บริษัทจึงสามารถต่อสัญญาท่ีสำาคัญทุกสัญญามาได้โดยตลอด	พร้อมท้ังยังสามารถขยายอายุสัญญาได้อีกด้วย	ซ่ึงเป็น
ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า	บริษัท	ได้รับความไว้วางใจจากคู่สัญญาทางธุรกิจเสมอมา	เช่น	ในปี	2556	ทางบริษัท	ได้ต่อสัญญากับ	
ขสมก.	ไปจนถึงปี	2570	และในปี	2561	บริษัทได้ต่อสัญญาส่ือโฆษณาภาพน่ิงกลางแจ้งบนโครงการ		ซีรีส์	โพล		และ	ซีร่ีส์	
โปสเตอร์	

	 In	doing	business	in	any	industry,	business	owners	and	entrepreneurs	must	face	different	kinds	of	risks	
from external and internal factors. Risks that emerge from business can be different depending on types of business 

or environment that the business is operating in.  For Plan B Media Public Company Limited, major risks in doing 

its business are summarized below.

 Risk from inability to renew or extend concessions, area lease contracts or other     
contracts with business partners.
 Location to install advertising media is critical to success in out of home media business. The Company 

must select best locations especially in high-traffic areas with many commuters and passersby that will enhance 

exposure of the Company’s advertising media and thus the value of its media. This requires the Company to search 

for locations to install high-quality media both from private lease contracts, concessions or government lease contracts. 

 Besides, business partnership contracts such as being an exclusive sales and marketing partner are 

another source of revenue where the Company conducts business development with clients and makes money 

from	revenue	sharing	through	advertising	sales.	In	2017	and	2018,	Hello	Bangkok	LED	Co.,	Ltd.	contributed	the	
most	to	the	Company	in	terms	of	revenue	and	generated	about	18.1%	and	15.8%	of	total	revenue	respectively	
for	the	Company.	This	contract	has	a	3-year	term	where	Hello	Bangkok	granted	the	right	to	the	Company	to	
be	the	first	counterpart	they	will	consider	in	extending	the	contract	for	another	3	years	to	finish	at	the	middle	of	
2021.
	 The	Company	must	comply	with	obligations	as	specified	in	the	contracts.	In	this	case,	risks	can	be	
incurred for events that the Company fails to extend or renew lease contracts with any of its contractual parties 

or	conform	to	duties,	conditions	or	obligations	as	stated	in	the	contracts.	This	includes	the	case	when	lessors/
right grantors terminate contracts in case that their businesses or images are affected by the leases as well 

as	when	the	lessors/	grantors	are	required	to	use	the	areas/rights	for	other	purposes.	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 of the Company as costs were incurred in media installations as 

well as other expenses related to removing advertising media earlier than planned. 

	 Nevertheless,	there	was	no	breach	of	contract	regarding	any	significant	clauses	that	severely	impacted	
the Company in the past. Furthermore, thanks to long experience in advertising industry of its executives, all 

contracts with its counter parties were reviewed and deliberated thoroughly and compliance to clauses and 

other conditions were ensured to prevent risks from aforementioned incidents. 

 The Company is currently a service provider of out of home media with the most diversified portfolio 

in	the	country	covering	Bangkok	and	52	other	provinces	nationwide	under	more	than	100	lease	contracts	or			
concession	contracts.	None	of	the	contract	generates	more	than	30%	of	total	revenue	of	the	Company.		
Therefore, revenue impact from any particular cancellation of contract is not significant to the Company’s overall 

revenue. 

	 Additional,	The	Company	gave	priorities	to	entering	business	partnerships	with	area	owners	such	as	
concessionaires, department store operators and building owners. The Company co-develops advertising media 

through innovations and modern designs as well as introducing appealing media that create value added to the 

area owners. Through this advantage, provide clause in most contracts grants first rights to the Company to 

renew	the	contracts	before	other	parties.	As	a	result,	the	Company	has	managed	to	renew	all	its	contracts	as	
well as extend other contracts. This verifies that Company continued to gain trusts among its business partners. 

For	example,	in	2013	the	Company	extended	the	contracts	with	BMTA	until	2027.	The	Company	also	signed	
another	renewal	for	Classic	advertising	media	in	Series	Pole	and	Series	Poster	media	in	2018
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 ความเส่ียงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท 
	 บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างและขยายเครือข่ายส่ือโฆษณาอย่างต่อเน่ืองและม่ันคงเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาว	
ดังน้ันบริษัทมีความจำาเป็นท่ีจะต้องทำาสัญญาเช่า/รับสิทธิดำาเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพ้ืนท่ีส่ือโฆษณา	เพ่ือป้องการการเข้า
มาในตลาดของคู่แข่งขันได้	อย่างไรก็ตาม	การทำาสัญญาระยะยาว	ทำาให้เกิดภาระผูกพันการชำาระเงินในอนาคต	ภายใต้สัญญา
เช่า/รับสิทธิดำาเนินงาน	ซ่ึงบริษัทต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดอายุของสัญญา	ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ	อาทิ	สภาวะเศรษฐกิจ	และพฤติกรรมผู้บริโภค	ดังน้ันในกรณีท่ีรายได้จากการขายส่ือ
โฆษณาลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	จึงอาจส่งผลในแง่ลบกับสภาวะการเงินของบริษัท	ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัท	มี
ภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท้ังส้ินจำานวน	5,233.1	ล้านบาท	ซ่ึงภาระผูกพันหลักของบริษัท	
ได้แก่	 สัญญาเช่าดำาเนินงานส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ	 ท่ีบริษัท	ทำาสัญญา
ระยะยาวกับ	ขสมก.	จำานวน	1,706	ล้านบาท	ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	32.6	ของภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานของบริษัท	
โดยสัญญาดังกล่าวจะส้ินสุดในกลางปี	2570	ซ่ึงหากรายได้จากส่ือโฆษณาบนรถโดยสารปรับอากาศลดลงอาจส่ง		ผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัท	

	 อย่างไรก็ดี	การทำาสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญา	และการมีภาระผูกพันดังกล่าวเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติสำาหรับการ
ให้บริการส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน		และการทำาสัญญาระยะยาวยังเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้ท่ีแน่นอน	และ
เป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	(Barrier	to	Entry)	ท่ีสูงเพ่ือป้องกันผู้ประกอบการรายอ่ืนจากการเข้ามาแย่งสิทธิท่ีบริษัท
เป็นเจ้าของ	นอกจากน้ียังมีความม่ันใจว่าบริษัทมีความเส่ียงในระดับต่ำาจากการทำาสัญญาเช่าระยะยาวกับขสมก.	เน่ืองจากรถ
โดยสารประจำาทางเป็นระบบการขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯเพ่ือใช้เช่ือมต่อพ้ืนท่ีรอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน	เช่น	
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	และรถไฟฟ้าบีทีเอส	เป็นต้น	และด้วยคุณสมบัติของรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มเป้า
หมายบนเส้นทางหลักครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ	ส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศจะ
ยังเป็นท่ีสนใจของลูกค้าในระยะยาว		

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาส่ือโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้งของบริษัท 
	 ส่ือโฆษณาประเภทดิจิตอล	ถือเป็นส่ือหลักประเภทหน่ีงของทางบริษัท	ซ่ึงมีการลงทุนต้ังแต่ปี	2556	ท้ังในกรุงเทพ	
และต่างจังหวัดเป็นจำานวนมาก	โดยบริษัทมีรายได้จากส่ือประเภทน้ีสำาหรับปี	2561	เป็นจำานวน	1,705.7	ล้านบาท	หรือคิด
เป็น	42.1%	ดังน้ันหากส่ือได้รับผลกระทบในด้านใดก็ตามจนเป็นสาเหตุให้รายได้ของส่ือโฆษณาดิจิตอลลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	
อาจส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยรวม	และกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้
	 อย่างไรก็ตาม	ความนิยมในส่ือโฆษณาดิจิตอล	 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ต้ังแต่ปีท่ีเร่ิมให้บริการในปี	2556	
โดยมีอัตรา	Utilization	Rate	อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลียของส่ือโฆษณารวมของบริษัท	นอกจากน้ี	ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอ
ตัว	ส่ือโฆษณาดิจิตอลก็ยังได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย	เน่ืองจากเป็นส่ือโฆษณาท่ีมีค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีต่ำา	สามารถช่วยให้
นักการตลาดประหยัดงบประมาณ	นอกจากน้ีส่ือโฆษณาดิจิตอลยังเป็นส่ือท่ีมีรูปแบบทันสมัยและสามารถปรับเปล่ียนข้อความ
ทางการตลาดท่ีนำาเสนออย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ	และเป็นท่ีนิยมสำาหรับนักการ
ตลาดในปัจจุบัน	

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษัทเอเจนซ่ีรายใหญ่	
	 ช่องทางการขายส่ือโฆษณา	เป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท	ท้ังน้ี	ช่องทางการ
ขาย	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ช่องทางหลัก	ๆ 	ได้แก่	เอเจนซ่ีโฆษณา	และการขายตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการ	โดยสัดส่วน
รายได้จากกลุ่มเอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	คิดเป็น	54.5%	และ	45.5%		ของรายได้จากการให้บริการท้ังหมดในปี	
2561
	 ในธุรกิจส่ือโฆษณา	เอเจนซ่ีโฆษณา	ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลาง	ระหว่างผู้ให้บริการโฆษณา	และเจ้าของสินค้าและบริการ	
หน้าท่ีหลักของเอเจนซ่ีคือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	รวมไปถึงกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา	และตัดสินใจเลือกใช้ส่ือ
โฆษณาประเภทต่างๆ	ให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ	ท้ังน้ีเอเจนซ่ีจะไม่ทำาสัญญาระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการส่ือโฆษณา	แต่
จะพิจารณาแผนการใช้ส่ือโฆษณาตามแผนการตลาด	และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะ
สม	ถึงแม้ว่า	จะไม่มีเอเจนซ่ีรายใดท่ีมีสัดส่วนรายได้	เกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวมท้ังหมด	แต่รายได้จากเอเจนซ่ี	10	ราย
แรก	ในปี	2561	มีมูลค่าเป็น	43.27	%	ของรายได้

 Risk from obligations with contractual parties that may affect the Company’s performance 
 Through its strategies to continuously expand advertising media and create a strong media network to 

service	customers	in	the	long	run,	it	is	crucial	that	the	Company	enters	into	long-term	lease/right	granting	contracts	
with media area owners to fend off market entries from competitors. This resulted in financial obligations that the 

Company	has	to	pay	in	the	future	under	those	lease/right-granting	contracts	that	the	Company	must	realize	these	
expenses throughout contract durations while future revenue depends on a number of external factors such as 

economic conditions and consumer behavior. Thus, in the case that advertising media sales revenue materially 

drops,	it	will	inevitably	affect	Company’s	performance	and	financial	position.	As	of	31	December	2018,	the	Company	
held	a	total	future	obligation	of	5,233.1	million	baht	under	all	its	lease	contracts.	Key	obligations	included	a	rental	
contract	of	advertising	media	on	mass	transit	system	for	air-conditioned	buses	with	BMTA	worth	1,706	million	baht	
or	equivalent	to	32.6%	of	all	obligations	under	operating	lease	contracts.	This	contract	will	not	be	terminated	until	
mid-2027	and	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, long-term contracts with counterparts and mentioned obligations are normal business operations 

for providing advertising media services in mass transit systems. Moreover, long-term nature of the contracts 

made with its counterparties secures stable revenues for the Company and acts as an effective barrier to entry 

to prevent other competitors to gain rights in leasing advertising spaces. Furthermore, the Company believes 

that	risk	associated	with	long-term	lease	contract	with	BMTA	will	be	considered	low	as	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.	Given	that	these	air-conditioned	buses	have	extended	footprints	reaching	all	target	groups	
throughout Bangkok, advertising media in these buses are still gaining attention and interests from customers 

in the long term.  

 Risk from reliance on outdoor digital media 
	 Since	2013,	the	Company	has	aggressively	invested	in	the	expansion	of	outdoor	digital	media	service	
spaces	in	both	Bangkok	and	upcountry.	Revenue	from	this	media	category	in	2018	stood	at	1,705.7	million	baht	
or	equivalent	to	42.1%	of	total	revenue.	Therefore,	if	there	is	anything	impacting	these	media	in	such	ways	that	the	
revenue from this source declines meaningfully, this can affect the Company’s performance as well as its financial 

position. 

	 Nevertheless,	since	the	inception	of	its	digital	media	services	in	2013,	popularity	of	such	media	is	building	
up that resulted in utilization rate that was higher than the average of overall advertising media the Company was 

offering. Besides, digital media was also recession-proof as they were barely affected by the economic slowdown. 

Thanks	to	lower	production	costs,	digital	media	help	save	marketers’	budget	spending.	Digital	media	also	offer	modern	
formats and allow speedy adjustments in marketing messages that is proved to fit various marketing strategies and 

the needs of marketer these days. 

 Risk from over-reliance on major advertising agencies 

 Sales	channel	is	another	key	factor	directly	impacting	the	Company’s	competitiveness.	There	are	two	main	
channels for advertising media sales which are via advertising agencies and directly with product and service owners. 

In	2018,	proportions	of	revenue	between	the	two	channels	were	at	54.5%	and	45.5%	of	total	service	revenue	for	
advertising agencies and product and service owners respectively.

		 Advertising	agencies	play	an	important	role	in	advertising	media	business	as	they	act	as	middlemen		
between	advertising	media	service	providers	and	product	and	service	owners.	Advertising	agencies	assist	product	
and service owners 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.	Even	though	no	particular	advertising	
agency’s	revenue	contribution	exceeded	30%	of	total	revenue,	the	proportions	of	revenue	generated	from	top	
10	advertising	agencies	were	at	43.27%	total	revenue	in	2018.	
 From the above reasons, business partnership agreements as a media distributor of advertising agencies 

are important to expand channels in selling advertising media and generating additional revenue for the Company. 

Plus, advertising agencies also affect total revenue in case that those agencies do not recommend our media to 

product and service owners. 
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	 จากเหตุผลข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายส่ือโฆษณากับบริษัท
เอกชนต่างๆ	จึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญในการเพ่ิมช่องทางการขายส่ือ	และเพ่ิมรายได้ให้กับทางบริษัท	นอกจากน้ันเอเจนซ่ี	ยังมีอิทธิพล
ต่อยอดรายได้	ในกรณีท่ีเอเจนซ่ีไม่มีการแนะนำาส่ือของบริษัทให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ	 
	 การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท	 ซ่ึงมีการให้บริการส่ือโฆษณาอย่างครบวงจรและครอบคลุมพ้ืนท่ีโฆษณาท่ัว
ประเทศ	 เป็นอีกหน่ึงวิธีในการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนน้ี	กล่าวคือ	 เม่ือส่ือโฆษณาของทางบริษัท	สามารถเข้าไปถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	ด้วยจุดแข็งของเรา	คือสถานท่ีต้ังส่ือ	ท่ีครอบคลุม	และหลายหลายประเภท	อีกท้ังยังมีนวัตกรรม
ใหม่	ๆ	ในการนำาเสนอ	ให้ส่ือเป็นท่ีน่าสนใจ	เอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	ก็มีความเช่ือม่ันในการทำาธุรกิจร่วมกับทาง
บริษัท
	 นอกจากน้ี	ทางบริษัทยังมีการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซ่ี	โดยการร่วมมือกันพัฒนาส่ือโฆษณากับเอเจนซ่ี
ต่างๆ	เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนาส่ือโฆษณาท่ีตรงกับความต้องการของ
เอเจนซ่ีได้	อีกท้ังบริษัท	มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ท่ีทำาหน้าท่ีดูแลลูกค้ารวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า	อันเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนอีกทางหน่ึง

 ความเส่ียงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
	 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	มีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจส่ือโฆษณา	กล่าวคือ	ในภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตัว	บริษัท
ต่าง	ๆ 	จะมีการจัดสรรงบประมาณสำาหรับส่ือโฆษณา	ท่ีมีทิศทางท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	ตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค	ในทางตรงข้าม	ใน
กรณีภาวะเศรษฐกิจหดหรือชะลอตัว	หรือเกิดเหตุการณ์ใด	ๆ	ท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือม่ันและกำาลังซ้ือของผู้บริโภค	บริษัท
ต่าง	ๆ	ก็อาจมีการปรับลดงบประมาณสำาหรับส่ือโฆษณา	เน่ืองด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภค	ท่ีมีทิศทางท่ีลดลงเช่นกัน
	 อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบัน	เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันท่ีสูงข้ึนไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใด	การใช้จ่ายเงินในบริษัทต่าง	ๆ	จึง
ต้องม่ันใจว่าเป็นการใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือ	การใช้จ่ายเงินในส่วนของโฆษณาน้ัน	จะต้องมีการเลือกประเภทส่ือ
โฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพสูง	 ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน	และท้ังยังเป็นส่ือท่ีน่าสนใจต่อผู้บริโภค	รวมท้ังยังเป็นส่ือ
โฆษณาท่ีมีต้นทุนอยู่ในระดับต่ำาเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ	แต่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมได้สูง	จาก
การศึกษาของ	Outdoor	Advertising	Association	of	America	(OAAA)	ซ่ึงศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในส่ือภายนอกท่ี
อยู่อาศัยในประเทศอเมริกา	ประเทศแถบยุโรป	และประเทศออสเตรเลีย	พบว่าส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยมีผลตอบแทน
ต่อการลงทุน	(ROI)	ท่ีคุ้มค่ามากกว่าเม่ือเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ์	และส่ือโทรทัศน์	ดังเห็นได้จากในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวใน
ช่วงปี	2558-2560	ลูกค้าเจ้าของสินค้าและบริการยังคงใช้ส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในการประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่อย่างต่อ
เน่ือง	โดยถึงแม้ค่าใช้จ่ายการโฆษณาโดยรวมจะลดลง	แต่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยยังสามารถเติบโต
ได้อย่างต่อเน่ือง	อย่างไรก็ดี	บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผล
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญ	หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยังคงดำาเนินต่อไป	หรือมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในอนาคต

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารและบุคลากร
	 ธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณาของบริษัท	เป็นธุรกิจให้บริการซ่ึงต้องอาศัยบุคลากร	ในการดำาเนินงานในจำานวนมาก	ไม่
ว่าจะเป็น	บุคลากร	ผู้สร้างสรรค์ผลงาน	บุคลากร	ท่ีต้องนำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่	เอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	รวม
ไปถึงบุคลากรทางเทคนิค	 ท่ีต้องทำาการดูแล	บำารุง	 รักษาและซ่อมแซมส่ือต่างๆ	ได้อย่างทันท่วงที	กลุ่มคนเหล่าน้ี	รวมท้ัง
คณะผู้บริหารของบริษัท	จึงถือเป็นทรัพยากรสำาคัญ	ในการดำาเนินงาน	เพ่ือให้บริษัทสามารถสร้างสรรผลงานและรูปแบบของ
ส่ือโฆษณาท่ีแตกต่างกันไป	ให้เหมาะกับความต้องการของเจ้าของสินค้าและบริการ	บนพ้ืนท่ีโฆษณาท่ีบริษัทมีได้	 เน่ืองจาก
กลุ่มคนเหล่าน้ี	 ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำานาญในเน้ืองานเฉพาะทาง	บริษัทจึงเผชิญกับความเส่ียงในกรณีท่ีบริษัท
ไม่สามารถรักษากลุ่มบุคลากรน้ีไว้ได้	
	 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของกลุ่มบุคลากร	และตระหนักว่า	ความสำาเร็จของบริษัทจะเกิดข้ึนไม่ได้	 ถ้าขาด
ทรัพยากรน้ี	บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในเร่ืองการพัฒนาและสนับสนุนในส่วนของการเติบโตของบุคลากรควบคู่ไปกับความสำาเร็จของ
บริษัท	(Employee	Retention)	นอกจากน้ีบริษัท	ได้แบ่งลักษณะการทำางานเป็นทีม	ซ่ึงบุคลากรภายในทีมจะสามารถทำางาน
ทดแทนกันได้ตลอดเวลา		อีกท้ัง	บริษัท	มีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการของบริษัท	ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงด้านการพ่ึงพิงตัวบุคคลในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ได้ในระดับหน่ึง		สำาหรับผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท	เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง	และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทำาให้มีความผูกพันต่อบริษัท	ในการร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต	

 The Company’s strategy to provide integrated solutions of diverse advertising media across the country are 

considered an approach to mitigate this risk as this enables its media to effectively reach target groups leveraging 

on	its	strengths	such	as	location	coverage	and	media	diversity.	New	innovative	media	offered	by	the	Company	are	
also well-liked by agencies and product and service owners and this helps gain their trust in doing business with the 

Company.

	 Apart	from	that,	the	Company	actively	manages	its	relationship	with	advertising	agencies	and	takes	part	in	
advertising media co-development with those advertising agencies so that the Company has a good understanding 

on demand trends of the market and be able to develop advertising media that meet agencies’ requirements. 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 good impression on the Company. 

 Risk from overall Thai economic slowdown 
	 Advertising	media	business	is	positively	correlated	to	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 any circumstance that erodes confidence and harms purchasing power of consumers can 

result in advertising budget cuts from product and service owners as consumer spending drops.

	 At	present	under	intensified	competition	in	any	industry,	businesses	have	to	ensure	that	every	baht	spent	
is effective. This applies well to advertising industry where budgets must be allocated to advertising media that are 

effective. These media must be appealing to consumers, directly accessible by target groups and require low budget 

compared	to	other	advertising	media	but	still	yield	similar	or	higher	brand	awareness.	The	results	of	an	Outdoor			
Advertising	Association	of	America	(OAAA)	study	that	analyzes	effectiveness	and	return	on	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	in	
2015-2017,	out	of	home	media	still	maintained	its	media	of	choice	status	for	product	and	service	owners	to	promote	
their	products	and	services.	Even	though	overall	advertising	spend	showed	a	downward	trend	but	spend	on	out	of	
home	media	still	experienced	growth.	Nevertheless,	the	Company	cannot	guarantee	that	business	performance	and	
financial position will not be significantly affected in case that the economic slowdown ensues or intensifies in the 

future. 

 Risk from dependency on executives and personnel 
	 Advertising	media	business	is	a	service	business	that	requires	significant	manpower	in	conducting	business	
to create and present works to or deal with advertising agencies or owners of products and services. Moreover, 

technicians are needed to look after, maintain and repair various media in timely manner. Therefore, this quality 

workforce including executives are considered important resources to business. These people help create varieties 

of	advertising	media	on	given	locations	to	reach	target	groups	as	demanded	by	product	and	service	owners.	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. 

 Realizing the importance of human capital as key to its success, the Company thrives on developing and 

growing its employees together with its success in business so that the Company can retain critical talents in the 

organization.	In	addition,	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 planning 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 creating and delivering quality works in the future. 
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ความเส่ียงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ หรือจากการ 
กระทำาของบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
	 การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจโฆษณาอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง	 ในส่วนของการปรับปรุงข้อกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจส่ือโฆษณาและป้ายโฆษณา	การ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว	จะทำาให้บริษัทสามารถปรับเปล่ียนวิธีการการดำาเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกำาหนด	
หรือเตรียมแผนการรองรับ	ในกรณีท่ีข้อกฎหมายดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง	และเพ่ือมิให้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องมีผล
กระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท	
	 นอกจากน้ี	บริษัทได้ดำาเนินการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับป้ายโฆษณาท้ังในด้านข้อกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมป้าย
โฆษณา	และอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทำาของบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	บริษัทให้ความสำาคัญ
ในการออกแบบ	และก่อสร้างในการติดต้ังป้ายโฆษณาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยหน่วยงาน	หรือผู้ให้เช่าต่างๆ	
โดยบริษัท	มีนโยบายท่ีจะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ	และผู้รับเหมาช้ันนำาท่ีมีผลงานระดับประเทศ	ดำาเนินการออกแบบ	และติดต้ังเพ่ือ
ให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ	นอกจากน้ีคู่สัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีในการติดต้ังป้ายโฆษณาของบริษัท	มีการกำาหนดมาตรฐานการตรวจรับท่ี
สูง	รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกปี	อาทิเช่น	สยามพารากอน	สยามเซ็นเตอร์	สยามสแควร์	
เซ็นทรัลเวิลด์	อาคารดิจิตอลเกตเวย์	อาคารไซเบอร์เวิร์ล	อาคารอินเตอร์เชนจ์	และอาคารสีลมคอมเพล็กซ์	 เป็นต้น		 ท้ังน้ี	
บริษัท	ยังได้ทำาประกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สิน	และบุคคลภายนอกอีกด้วย	ท้ังน้ีในปัจจุบัน	บริษัทไม่มีข้อพิพาทท่ีเกิดจาก
การดำาเนินการขัดกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	และกฎระเบียบดังกล่าว	

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ
 ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 

	 บริษัท	มีกลุ่มนายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์	ถือหุ้นในบริษัท	จำานวนรวมท้ังส้ินร้อยละ	40.0	ของทุนท่ีจดทะเบียนและ
จำาหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท	ทำาให้หากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในท่ีประชุมก็จะสามารถควบคุมเสียง
ข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้	ดังน้ัน	ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท	อาจมีความเส่ียงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและ
ตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้		
	 อย่างไรก็ดี	บริษัท	ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	และได้มีการกำาหนด
ขอบเขตในการดำาเนินงาน	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ	การมอบอำานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส	
และมีการกำาหนดมาตรการการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุมกิจการ	รวมถึงบุคคลท่ีมี
ความขัดแย้ง	ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ันๆ	เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เป็น
ไปอย่างโปร่งใส	นอกจากน้ี	บริษัท	ยังได้มีการแต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	คน	จากกรรมการท้ังหมด	8	
คน	เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ถ่วงดุลการตัดสินใจ	และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ	ก่อนนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัท	มีการถ่วงดุลอำานาจ	โปร่งใสและมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ

Risk related to legal provisions on billboard control and accidents from natural disasters or 

human actions in the future 
 Changes in rules and regulations related to advertising business may affect business operations. To avoid 

those impacts, the Company emphasizes on legal compliance and regularly follows up on updates and amendments 

especially for legal provisions on billboard control so that the Company can set guidelines and formulate supporting 

plans to prevent any negative impact to the Company’s operations due to any regulatory change. 

 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. 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,	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	record	of	any	litigation	on	violations	or	incompliance	of	related	laws	and	
regulations. 

Management Risks 

 Risk from controlling majority shareholders with more than 25% share ownership 
	 Mr.	Palin	Lojanagosin	and	his	group	together	held	a	total	of	40.0%	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	8	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. 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited รายงานประจำาปี 2561  | Annual Report 2018 9392

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	วันที่	15	มีนาคม	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว
1 กลุ่มนายปรินทร์		โลจนะโกสินทร์

1.1		นายปรินทร์		โลจนะโกสินทร์
1.2		บริษัท	แพลน	บี	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้ง	จำากัด/1
1.3		บริษัท	เอ๊าท์ดอร์	มีเดีย	อินเวสเม้นท์	จำากัด/1

1,415,465,308
1,004,068,100
398,806,104
12,591,104

40.10
28.45
11.30	
0.36

2 กลุ่มดร.	พินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์/2

2.1		ดร.	พินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์
2.2		นายสุชาติ		ลือชัยขจรพันธ์

364,060,758
255,780,758
108,280,000

10.31
7.25	
3.07

3 CLSA	Limited/3 244,275,447 6.92
4 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 151,692,900 	4.33
5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25 79,631,100 	2.26
6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำากัด 78,339,549 	2.22

7 กองทุนเปิดเค20	ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 78,024,000 	2.21

8 กองทุนเปิด	บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 48,341,700 	1.37

9 กองทุนเปิด	บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 31,168,700 	0.88
10 นายวัชระ	แก้วสว่าง 26,000,000 0.74

รวมทั้งหมด 2,517,999,362 71.34

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	15	มีนาคม	2562	(ซึ่งเป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ	ใช้ในการจัดทำาแบบรายงานการ		
กระจายหุ้นต่อ	ตลท.)	บริษัทฯ	มีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย		(Free	Float)	จำานวน	6,079	ราย	คิดเป็นร้อยละ	42.01%	ของ
หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด
หมายเหตุ	:	
/1หมายเหตุ	:	

/1	บริษัท	แพลน	บี	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้ง	จำากัด	(“แพลน	บี	อินเวสเม้นท์”)	และบริษัท	เอ๊าท์ดอร์	มีเดีย	อินเวสเม้นท์	จำากัด	(“เอ๊าท์ดอร์	มีเดีย”)	ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดร้อยละ	100	โดยนายปรินทร์		โลจนะโกสินทร์	
/2	 การจัดกลุ่มนี้เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่	 กจ.17/2551	 ลงวันที่	
15	ธันวาคม	2551	เท่านั้น	มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา	258	แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมถึงที่มีการแก้ไข)	แต่อย่างใด
/3	CLSA	Limited	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	(Custodian)	ที่ได้รับแต่งตั้งจาก	พีที	อีลัง	มาโคตา	เทคโนโลยี	ทีบีเค

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำารองตามกฎหมาย	
ท้ังน้ี	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว	 บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็น
หลัก	เช่น	การดำารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต	หรือเพ่ือจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม	หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นต้น	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 ท้ังนี	้บริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะจา่ยเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษีและหลงัหักสำารอง
ตามกฎหมาย	อย่างไรก็ดี	คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกจิ	เช่น	พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกจิการของบรษัิทย่อยนัน้ๆ	
เป็นต้น

โครงสร้�งเงินลงทุนและก�รจัดก�ร
Shareholding and Management Structure Top	ten	major	shareholders	according	to	the	record	date	on	March	15,	2019	are	as	follow	:	

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

1.1		Mr.	Palin	Lojanagosin
1.2		Plan	B	Investment	Holding	Company	Limited//1

1.3		Outdoor	Media		Investment	Company	Limited/1

1,415,465,308
1,004,068,100
398,806,104
12,591,104

40.10
28.45
11.30	
0.36

2 Group	of	Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan//2

2.1		Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan
2.2		Mr.	Suchart	Luechaikajohnpan

364,060,758
255,780,758
108,280,000

10.31
7.25	
3.07

3 CLSA	Limited/3 244,275,447 6.92
4 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund 151,692,900 	4.33
5 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund	75/25 79,631,100 	2.26
6 THAI	NVDR	Co.,	Ltd. 78,339,549 	2.22

7 K20	Select	LTF 78,024,000 	2.21
8 Bualuang Flexible RMF 48,341,700 	1.37

9 Bualuang	Equity	RMF 31,168,700 	0.88
10 Mr.Vachara	Kaewsawang 26,000,000 0.74

Total 2,517,999,362 71.34

	 	The	free	float	of	minority	shareholders	on	March	15,	2019	(the	day	of	record	date	for	reporting	the		
“Distribution	of	Ordinary	Shares	Report	Form”	to	the	SET)	amounted	to	6,079	shareholders,	equivalent	to	
42.01%	of	the	Company’s	paid-up	capital.
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	Lojanakosin.	
/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.	17/2008	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).
/3	CLSA	Limited	is	a	custodian	of	PT	Elang	Mahkota	Teknologi	TBK

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	deduction	
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	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริหาร	เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากดั	(มหาชน)	ตามหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์	ลงวันท่ี	27	ธนัวาคม	
2561	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	8	คน	โดยเป็นกรรมการหญิงจำานวน	2	คน	และกรรมการชายจำานวน	6	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	3	คน	ได้แก่	นายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	นายเอกภักด์ิ		นิราพาธพงศ์พร		
และนายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	
	 (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.

พลตำารวจเอกสมชาย

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

วาณิชเสนี	

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์

ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	

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

	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	บริษัทมีนโยบายกำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา	ณ	ขณะลงมติในที่
ประชุมว่า	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
	 โดยในปี	2561	บรษัิทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการรวม	7	คร้ัง	และมีอัตราการเข้ารว่มประชุมของกรรมการคดิ
เป็นร้อยละ	82.14	นอกจากนี	้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารยังไดป้ระชุมร่วมกนั	โดยไม่มีฝา่ยบริหาร	เพ่ือหารือและอภปิราย
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน	ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน	CSR	จำานวน	1	ครั้ง

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	27	December	2018	consisted	of	8	directors,	of	which	2	were	female	and	6	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	8	directors	are	listed	below.	
	 (1)	2	executive	directors:	Mr.	Palin	Lojanagosin	and	Mr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan.
	 (2)	3	non-executive	directors:	Mr.	Tanate	Lojanagosin,	Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn,	Mr.	Jay	Jeffry	Wacher.
	 (3)	3	independent	directors:	Pol.Gen	Somchai	Vanichsenee,	Dr.	Pennapha	Dhanasarnsilp,																				
Mrs.	Monluedee	Sookpantarat.

No. Name Position Appoint	date

1.

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

8.

Pol.Gen	Somchai

Mr. Palin

Mr. Tanate

Dr.	Pinijsorn
Mr. Jay Jeffry

Mr.	Ekapak
Dr.	Pennapha

Mrs. Monluedee

Vanichsenee

Lojanagosin

Lojanagosin

Luechaikajohnpan

Wacher

Nirapathpongporn
Dhanasarnsilp

Sookpantarat

Chairman	of	the	Board	of	Directors,	Independent	
Director,	Chairman	of	the	Audit	Committee
Director	and	Chief	Executive	Officer	
Director
Director	and	Managing	Director
Director
Director
Independent	Director/Member	of	the	
Audit	Committee
Independent	Director/Member	of	the	
Audit	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	

  Mr.	Kasemsarn	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	secretary	to	the	Board	of	Directors.

	 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	2018,	the	Company	held	a	total	of	7	meetings	of	the	Board	of	Directors	and	the	meeting	attendance	
rate	of	the	meeting	is	82.14%.	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. 
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 
	 กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัท	คือ	นายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	ดร.	พินิจสรณ์	
ลือชัยขจรพันธ์		หรือนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	และประทับตราสำาคัญของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี้	ให้กรรมการสาม
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน	กล่าวคือ	นายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	ดร.พินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์	และ
ร่วมกับนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	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

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัติแผนธุรกิจและงบลงทุนประจำาปี
• อนุมัติการทำานิติกรรมสัญญาเพื่อการดำาเนินธุรกิจการค้าตามปกติ	เช่น	การทำาสัญญากับลูกค้า/คู่ค้า	และการ
ได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน	เป็นต้น

• อนุมัติการลงทุนในการซื้อกิจการ	หรือการเข้าถือหุ้นในกิจการอื่น	การควบรวมกิจการ	และการลงทุนใน
สินทรัพย์	หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ

• อนุมัติการก่อหนี้	หรือการทำานิติกรรมในนามบริษัทและผูกพันบริษัท
• อนุมัติการออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท
• อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย	การเข้าลงทุนซื้อหรือขายหุ้น	ทรัพย์สิน	กิจการจากหรือร่วมกับบริษัท	ห้างหุ้น
ส่วนหรือบุคคลใด	ในลักษณะของการร่วมทุน	(Joint	Venture)	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	หุ้น	
หรือกิจการในลักษณะของ	Mergers	and	Acquisitions	(ซึ่งมิใช่การซื้อขายทรัพย์สิน	หรือบริการอันเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท)	การพิจารณาโครงสร้างธุรกรรม	รวมตลอดถึงความสมเหตุสมผลของการ
เข้าทำารายการและราคา

• อนุมัติการจัดซื้อ	จัดจ้าง	วัสดุ	บริการ	การว่าจ้างทำาของ	ทรัพย์สิน

Authorized Directors

	 In	general,	2	signatures	from	authorised	directors-	Mr.	Palin	Lojanagonsin	and	either	Dr.	Pinijsorn	
Luechaikajohnpan or Mr. Tanate Lojanagosin are required with a seal of Company’s stamp 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.	Tanate	Lojanagosin	with	a	seal	of	Company’s	
stamp.  

• 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	

Scope of Authority of the Board of Directors

• Approve	business	plan	an	annual	investment	budget.
• Approve	the	binding	into	the	legal	transactions	and	contracts	for	general	business	such	as	contracts	
with	customers/trade	partners,	and	the	acquisition	and	divesture	of	assets,	etc.

• Approve	the	acquisition	or	investment	in	other	companies,	mergers,	investments	in	assets,	or	an	
acquisition of assets or company.

• Approve	the	binding	into	the	indebtedness	transaction	or	any	legal	transactions	binding	the	Company	
under the Company’s name.

• Approve	the	issuance	of	financial	instruments	or	securities	under	the	Company’s	name.
• Approve	the	establishment	of	subsidiaries,	investment	or	divestment	of	shares/assets,	joint	ventures,	
acquisition	and	divestment	of	assets/shares/business	in	a	form	of	mergers	and	acquisitions	(excluding	the	
acquisition	of	assets/services	under	normal	business	operation)	by	considering	transaction	structure,	
reasonability of transactions, and pricing. 

• Approve	the	procurement	of	goods	and	services.								
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
	 ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง	ให้กรรมการออกจากตำาแหนง่จำานวนหนึง่ในสาม	(1/3)	ของจำานวน
กรรมการในขณะนัน้ถา้จำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได	้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม	
(1/3)	
	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	ส่วนปี
หลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

คณะผู้บริหาร
	 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร	ทำาหนา้ท่ีหัวหนา้ของฝ่ายบริหาร	โดยโครงสรา้งองคก์รของบริษัทแบ่งออกเป็น		5	สาย
งาน	ได้แก่	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายการขายและการตลาด	ฝ่ายปฏิบัติการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	และฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	

	 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีดังนี้
ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
1
2
3
4
5

นายปรินทร์	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นายณัฐวุฒิ

โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
อู่ยายโสม

ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการบริษัท
	 บริษัทมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่
วันที่	1	ตุลาคม	2557	เป็นต้นมา	ซึ่งจบการศึกษาทางด้านกฎหมาย	เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถ	มี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	 สามารถสนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริษัท	
และคณะผู้บริหาร	เป็นไปตามกฎหมาย	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

	 1.จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 				-	ทะเบียนกรรมการ
	 				-	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท
	 				-	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 3.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
	 4.	จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	ซึ่งจัดทำาโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและ			 
									ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

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	be	retired	from	their	office	in	the	first	and	second	year	after	the	registration	of	the	Company,	
they	shall	be	retired	by	drawing.	After	that,	the	Directors	who	have	stayed	in	the	office	longest	shall	be	retired.	
Directors	who	retired	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	5	departments	eg.	Business	Development,	Sales	and	Marketing,		Operation,	Accounting	and	
Finance,	and	Corporate	Service.	

	 List	of	management	team	as	of	31	December	2018	is	shown	below.
No. Name Position

1
2
3
4
5

Mr. Palin

Dr.	Pinijsorn
Mr. Prasong

Ms. Phakwan

Mr.	Nuttawut

Lojanagosin

Luechaikajohnpan

Jarungbenjatham

Wongphontawee

Uyaisom

Chairman	of	Executive	Director/Chief	Executive	Officer
Executive	Director/Managing	Director	
Chief	Financial	Officer
Chief	Business	Development	Officer
Chief	Operating	Officer

Corporate Secretary

	 Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	secretary	to	the	Board	of	Directors	effective	as	of	
October	1,	2014.	graduate	with	a	degree	in	Law.	This	person	is	considered	well	qualified	with	great	capabilities,	
possesses	many	years	of	useful	experience	and	being	able	to	carry	out	the	duties	of	the	Company	Secretary	so	
that	the	Company	appointed	Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit	as	its	company	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	otf	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. 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	 2561	 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน	 7	 ครั้ง	 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบจำานวน	8	 ครั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน	2	 ครั้ง	 มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการจำานวน	1	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน	1	ครั้ง	 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม	/	จำานวนการจัดประชุมท้ังปี
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุมคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

การประชุมคณะ
กรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ	/	
กรรมการอิสระ	/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

7/7 8/8 - 1/1 -

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร

7/7 - - - -

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง

5/7 - - - 1/1

4 ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ	/	กรรมการ
ผู้จัดการ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง

7/7 - - - 1/1

5 นายเจย์	เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 1/7 - - - -

6 นายเอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ	/	กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน	/	กรรมการ
กำากับดูแลกิจการ/กรรม
การบริหารความเส่ียง

6/7 - 2/2 1/1 1/1

7 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ	/	
กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน	/	กรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

7/7 8/8 2/2 1/1 -

8 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ	/	
กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง	/	
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

6/7 7/8 2/2 - 1/1

Board of Directors’ Meeting

	 In	2018,	the	Company	convened	7	Board	of	Directors’	meetings,	8	Audit	Committee’s	meetings,	2	
Nomination	and	Remuneration	Committee’s	meeting,	1	Corporate	Governance	Committee’s	meeting	and	1	
Risk	Management	Committee’s	meetings.	Details	of	the	attendance	of	the	Board	of	Directors’	meeting	are	as	
follows.

No. Name Position

No.	of	Attendance	/	No.	of	meeting	for	2018

Board of 

Director	
Meeting

Audit	
Committee 

Meeting

Nomination	and	
Remuneration 

Committee 

Meeting

Corporate 

Governance	
committee 

Meeting

Risk 

Management 

Committee 

Meeting

1 Pol.Gen	Somchai Vanichsenee Chairman of the Board 

of	Directors,	Independent	
Director,	Chairman	of	the	
Audit	Committee,	Chairman	

of Corporate 

Governance	committee

7/7 8/8 - 1/1 -

2 Mr. Palin Lojanagosin Director	and	CEO 7/7 - - - -

3 Mr. Tanate Lojanagosin Director/	Risk	Management	
Committee

5/7 - - - 1/1

4 Dr.	Pinijsorn Luechaikajohnpan Director/	Managing	
Director/	Risk	Management	

Committee

7/7 - - - 1/1

5 Mr.	Jay	Geoffrey Wacher Director 1/7 - - - -

6 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn Director	/	Nomination	and	
Remuneration	Committee	/	
Corporate	Governance	com-

mittee/Risk	Management	
Committee

6/7 - 2/2 1/1 1/1

7 Dr.	Pennapha Dhanasarnsilp Independent	Director/	
Audit	committee	member	/	
Chairman	of	Nomination	and	
Remuneration Committee 

/	Corporate	Governance	
committee

7/7 8/8 2/2 1/1 -

8 Mrs. Monluedee Sookpantarat Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	

/	Chairman	of	Risk	
Management	Committee	/	

Nomination	and	
Remuneration Committee

6/7 7/8 2/2 - 1/1
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไดมี้การพิจารณากำาหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมผู้ถอืหุ้น	แลว้แต่กรณโีดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี	ความรับผิดชอบ	เปรียบเทียบ
กบับริษัทในธุรกจิท่ีคลา้ยคลงึกนั	และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ	โดยไดมี้การใช้ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบการพิจารณาด้วย
 ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
	 ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2561	เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2561	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน ประจำาปี	2560 ประจำาปี	2561
คณะกรรมการบริษัท
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ

50,000	บาท	/	เดือน
30,000	บาท	/	เดือน

 

30,000	บาท	/	เดือน
20,000	บาท	/	เดือน

20,000	บาท	/	ครั้ง	/	คน
15,000	บาท	/	คร้ัง	/	คน

50,000	บาท	/	เดือน
30,000	บาท	/	เดือน

 

30,000	บาท	/	เดือน
20,000	บาท	/	เดือน

20,000	บาท	/	ครั้ง	/	คน
15,000	บาท	/	ครั้ง	/	คน

 ค่าบำาเหน็จประจำาปี
 บริษัทมีการจา่ยบำาเหนจ็ประจำาปีโดยเป็นการจา่ยคร้ังเดียวต่อปี	ซ่ึงเป็นไปตามมตท่ีิประชุมผู้ถอืหุ้น		มีหลกัเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าบำาเหน็จประจำาปี	ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2561	ในวงเงินไม่เกิน	7,200,000	
บาท	ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	และบำาเหน็จกรรมการประจำาปี	2561	ซึ่งได้
รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นปี	2561	ด้วยวงเงินไม่เกิน	4,800,000	บาทและ	7,200,000	บาทตามลำาดับ	มีดังต่อไปน้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนราย
เดือน	(บาท)

บำาเหน็จประจำาปี
(บาท)

1

2
3
4
5
6
7
8

พลตำารวจเอกสมชาย

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

วาณิชเสนี

ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร

ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม

980,000

655,000
650,000
360,000
375,000
375,000
360,000
420,000

4,175,000

600,000

480,000
480,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

2,760,000

Director and Executive Remunerations

 1) 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	duties,	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. 

  Monthly Allowance of Directors

	 Remuneration	of	directors	and	subcommittees	in	2018	was	in	accordance	with	the	resolution	of	the	
2018	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.	Details	are	as	follow.

Remunerations

Monthly Allowance  2017 2018
Board	of	Directors	

- Chairman

- Member

Audit	Committee		
- Chairman

- Member

Meeting Allowance
     - Chairman

     - Member

50,000	Baht	/	Month
30,000	Baht	/	Month

 

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

20,000	Baht	/	meeting	/	person
15,000	Baht	/	meeting	/	person

50,000	Baht	/	Month
30,000	Baht	/	Month

 

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

20,000	Baht	/	meeting	/	person
15,000	Baht	/	meeting	/	person

 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	2018	
Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	of	maximum	7,200,000	baht	subtracted	by	monthly	allowances	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	and	annual	bonus	of	each	director	and	subcommittee’s	member	in	2018,	based	
on	the	limit	approved	by	the	2018	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	of	maximum	4,800,000	baht	
and	7,200,000	baht	consecutively,	are	provided	below.

No. Name Position Monthly 

Allowance
(Baht)

Annual	
Bonus 

(Baht)
1

2
3
4
5
6
7
8

Pol.Gen.	Somchai

Dr.	Pennapha
Mrs. Monluedee

Mr. Palin

Mr. Tanate

Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Geoffrey
Mr.	Ekapak

Vanichsenee

Dhanasarnsilp	
Sookpantarat
Lojanagosin

Lojanagosin

Luechaikajohnpan 

Wacher

Nirapathpongporn

Chairman	of	the	BOD/Independent	Director/	
Chairman	of	Audit	Committee

	Independent	Director/Audit	committee	member
Independent	Director/Audit	Committee	Member	

Director	and	CEO
Director

Director/Managing	Director
Director
Director
Total

980,000

655,000
650,000
360,000
375,000
375,000
360,000
420,000

4,175,000

600,000

480,000
480,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

2,760,000
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2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(ตามคำานยิามของกลต.และตลท.)	เป็นไปตาม	หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กำาหนด	โดยเช่ือมโยงกบัผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏบัิตงิานของผูบ้ริหารแตล่ะคน	ในรูปของดชันวัีดผลการ
ปฏิบัติงานหรือ	Key	Performance	Index	(KPI)	ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำาหนด	KPI	ของหน่วยงานและของตนเอง	ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ	รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำาปี	และโบนัสประจำาปีตามเกณฑ์ที่บริษัท	กำาหนด	
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทประกอบด้วยเงนิเดือน	โบนสั	และเงนิสมทบกองทุนสำารองเลีย้งชีพ	ในปี	2561	ค่าตอบแทน
รวมของผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น	28.1	ล้านบาท
	 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำาปี	2561	มีดังนี้

ประเภท ประจำาปี	2560 ประจำาปี	2561

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนประกันสังคม	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ค่าคอมมิชชั่น
หุ้น	IPO	และหุ้นสามัญโครงการ	ESOP

รวม

5
5

3

	25.6
1.2

5.1
31.8

5
5

-

26.8
1.2

-

28.1

3) ค่าตอบแทนอ่ืน
	 -ไม่มี-

บุคลากร
จำานวนพนักงานท้ังหมด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีพนักงาน	(เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา)	จำานวน
ทั้งสิ้น	399	คน	โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้	

สายงาน จำานวนพนักงาน

ณ	31	ธ.ค.60 ณ	31	ธ.ค.61

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

รวม

5
9
42
246
23
46
371

3
7
47
267
28
47
399

	 ในปี	2561	ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส	เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	135.7	ล้าน
บาท	และค่าตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น		34.0	ล้านบาท

หมายเหตุ:	ค่าตอบแทนรวมโบนัสที่จ่ายให้กับผู้บริหารซึ่งอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก	(KPI)	เดือนกุมภาพันธ์	2561

2) Executive Remuneration
	 Executive	remuneration	(as	defined	by	the	Securities	and	Exchange	Commission	and	the	Stock							
Exchange	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	in	terms	of	Key	Performance	Index	(KPI).	Each	employee	must	set	
their	KPIs	together	with	action	plans	which	will	be	in	conjunction	with	compensation,	salary	adjustment	and	
bonus.)		Executive	remuneration	consists	of	salary,	bonus	and	contribution	to	provident	fund.	In	2018,	the	total									
remuneration	paid	to	executives	of	the	Company	was	recorded	at	28.1	million	baht.
	 Executive	remuneration	in	2018	is	detailed	below.

Types Year	2017 Year	2018

Number	(each) Remuneration

(million	baht)
Number	
(each)

Remuneration

(million	baht)
Salary	and	bonus
Other	remunerations	such	as	social	security	
fund, provident fund

IPO	&	ESOP	stock
Total

5
5

3

	25.6
1.2

5.1
31.8

5
5

-

26.8
1.2

-

28.1

3) Other Remuneration and Benefits
	 -None-

Personnel

Number of Employees

	 As	of	31	December	2018,	total	number	of	employees	of	the	Company	(only	employees	who	earn	
fixed	salaries)	stood	at	399	as	divided	by	department	below.	

Work Field Numbers	of	Officers	(person)

As	of	31	December	
2017

As	of	31	December	
2018

1.	Management
2.	Business	Development
3.	Sale	and	Marketing
4.	Operation
5.	Accounting	and	Finance
6.	Corporate	Service
Total

5
9
42
246
23
46
371

3
7
47
267
28
47
399

	 In	2018,	employee	compensation	comprising	salary	and	bonus	totaled	135.7		million	baht	while	total	
contribution	to	other	welfare	stood	at	34.0	million	baht.	

Remark:	Executive	officers	Bonus	included	KPI	Bonus	which	has	paid	on	February	2018
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นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน  

	 1)	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสม	 เป็นธรรม	ตามความรู้ความ
สามารถ	ผลการปฏบัิตงิานของพนกังานแตล่ะคน	โดยบริษัทได้นำาระบบการวัดผลการทำางานแบบดัชนีช้ีวัดสมรรถนะหลกั	
(Key	Performance	Index:	KPI)	 เพ่ือประเมินผลสำาเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ	(Competency)	 เพ่ือ
ประเมินศักยภาพพนักงานในด้านบุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้	ทักษะ	ทัศนคติ	ความเชื่อและ
อุปนิสัยของพนักงานในองค์การโดยรวม	 ท้ังนี้บริษัทยังได้คำานึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานท่ีต้องสอดคล้องกับอัตรา
โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและ
การเติบโตของบริษัทในระยะยาว	

	 2)	ค่าตอบแทนอื่น
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยความสมัครใจ	โดยบริษัท	บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ
ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	พ.ศ.2530	 โดยบริษัทบริษัทย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3-15	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	นอกจากน้ีบริษัทยังได้ออกโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวนท้ังส้ิน	40,000,000	หุ้น	
ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงานของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อยเป็นโครงการต่อเน่ืองรวม	3	ปี		(กล่าวคือ	ใน
ปี	พ.ศ.	2558	-	2560)	(“โครงการ	ESOP”)	เพ่ือสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน	ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาของ
บริษัทอย่างย่ันยืนในระยะยาวต่อไป	

	 3)	สวัสดิการแก่พนักงาน
	 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานให้ดีขึ้น	นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงานตาม
ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	บริษัทฯได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและ
จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	เพิ่มเติม	อาทิเช่น

• สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ	ประกันชีวิต	การประกันทุพพลภาพ	และประกันอุบัติเหตุ	เพื่ออำานวยความ
สะดวกในการรับการรักษาพยาบาล	รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว	นอกจากนี้	
เพ่ือสง่เสรมิด้านการดแูลสขุภาพพนกังาน	บรษัิทฯยังจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจำาปีสำาหรับพนกังานอกีดว้ย

• การจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงนิช่วยเหลอืในวาระต่าง	ๆ 	อาทิเช่น	เงนิช่วยเหลอืการสมรส	เงนิช่วยเหลอื
ในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต	และเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร	เป็นต้น

• การจดักจิกรรมเช่ือมความสมัพันธร์ะหว่างพนกังาน	อันไดแ้ก	่กจิกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่	กจิกรรมดงูานนอก
สถานที่	(ในและต่างประเทศ)	กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา	

 

	 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ	โดยผลตอบแทนพนักงาน	(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้บริหาร)	ปี	2560	และ	2561	มีดังนี้

ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

ปี	2560 ปี	2561

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

รวม

101.72
5.83
26.03
4.31

137.89

118.25
17.4
34.03

0
169.68

Human Resource Development Policies

Employee Compensation  

	 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 that take into 

account	the	performance	of	employees	beyond	short-term	financial	measures.	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	together	
with	the	employees	will	make	monthly	contributions	to	the	provident	fund	at	the	rates	ranging	from	3-15%	of	their	
base	salaries.	The	provident	fund	is	managed	by	SCB	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	Company	and/or	its	subsidiaries	for	
a	duration	of	3	years	(2015-2017)(“ESOP”)	to	promote	mutual	ownership	that	can	lead	to	sustainable	development	

	 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.  

 The Company arranged various kinds of compensations for its employees. Compensations for       

employees	(excluding	executive	levels)	for	2017	and	2018	are	detailed	below.	

Remuneration 

(million	baht)
Year	2016 Year	2017

Salary
Bonus

Other	remunerations	such	as	commission	and	welfare	etc.
IPO	and	ESOP	stock

Total

101.72
5.83
26.03
4.31

137.89

118.25
17.4
34.03

0
169.68

หมายเหตุ	:	ค่าตอบแทนรวมโบนัสที่จ่ายให้กับผู้บริหารซึ่งอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก	(KPI)	ปลายเดือ	
กุมภาพันธ์	2561 Remark	:	Employee	Bonus	included	KPI	Bonus	which	has	paid	on	February	2018
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การเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีนัยสำาคัญตั้งแต่ปี	2559	ถึง	2561	ดังนี้
	 •	ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	353	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	16%
	 •	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	371	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	5%
	 •	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	399	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	8%

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 -ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาและการเพ่ิมคณุคา่ของพนกังานซ่ึงถอืเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำาเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน	บริษัทจึงมีนโยบายและกลยุทธ์
ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้ง	และตอบสนองกบันโยบายเชิงกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทโดยยึดถอื
ตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน	ดังนี้

1)	 มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	ได้แก่	การคัดเลือก	การสรรหา	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การว่าจ้าง	
การประเมินผลการเลื่อนตำาแหน่ง	การขึ้นเงินเดือน	ที่มีคุณธรรม	โปร่งใส	สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล
และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน

2)	 ยึดหลักความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	ความซ่ือสัตย์และวินัยในการทำางาน	ความสัมพันธ์และปฏิบัติ
ต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน

3)	 พนกังานได้รบัคา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	และสทิธปิระโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	ทัดเทียมกบับริษัทช้ัน
นำาอ่ืนๆ	ตลอดจนเพียงพอสำาหรบัการดำารงชีพท่ีด	ีมีความสขุ	มีขวัญและกำาลงัใจในการทำางานและรกับรษัิทฯ

4)	 มุ่งสร้างความกา้วหน้าในอาชีพของพนกังานทุกคนโดยเนน้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม	ในการ
เพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำางานของพนักงาน	ทั้งด้านความรู้	ความสามารถ	ความชำานาญ	และทัศนคติที่
ดีต่อการปฏิบัติงาน	รวมทั้งคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย

5)	 มุ่งสร้างสำานึกธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6)	 งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ

โครงสร้างองค์กรและระบบการทำางาน
	 นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว	บริษัทยังให้ความสำาคัญกับโครงสร้างระบบการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนในอนาคต	โดยรองรับต่อปัจจัยการเปล่ียนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ	รูปแบบการใช้ชีวิตประจำา
วันของผู้บริโภค	แนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้ใช้บริการส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสภาวะการ
แข่งขันท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วง	2-3	ปีท่ีผ่านมา	บริษัทได้ผ่านการปฏิรูปองค์กรเพ่ือวางรากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่งตามแผน
กลยุทธ์ธุรกิจระยะยาว	โดยการปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล	โครงสร้างการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างการดำาเนิน
งาน	ดังน้ี

1)	 พัฒนาการวางแผน	การปฏิบัติงาน	และการกำากับควบคุมดูแล	เพ่ือให้นโยบายดำาเนินไปตามแผนกลยุทธ์
2)	 พัฒนาความสัมพันธ์	ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการประชาสัมพันธ์	สอดคล้องกับ		กลยุทธ์ทางการ

ตลาดของบริษัทฯ
3)	 ส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความสามารถ	เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีชัดเจน
4)	 วางแผนโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลงาน	และให้การตอบแทน

อย่างเหมาะสมเพ่ือคุณภาพของงานท่ีดีข้ึน
5)	 การให้บุคลากรทุกภาคส่วนของบริษัทมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมส่ือ	รวมถึงรูปแบบการดูแลส่ือและการ

บริการลูกค้าของบริษัทฯ
6)	 การนำาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือมาสนับสนุนระบบการทำางานภายในบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7)	 พัฒนาการวางแผน	การปฏิบัติงาน	และการกำากับควบคุมดูแล	เพ่ือให้นโยบายดำาเนินไปตามแผน	เช่น	พัฒนา

ระบบบัญชีระบบจัดการบุคลากร	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการบริหารจัดการความเส่ียง	เป็นต้น

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	2016-2018	as	shown	below.
	 •	As	of	the	end	of	2016,	total	number	of	employees	was	353	or	equivalent	to	a	16%	increase	from	the	previous	year.
	 •	As	of	the	end	of	2017,	total	number	of	employees	was	371	or	equivalent	to	a	5%	increase	from	the	previous	year.
	 •	As	of	the	end	of	2018,	total	number	of	employees	was	399	or	equivalent	to	a	8%	increase	from	the	previous	year.

Important Labor Disputes for the Past 3 Years.
	 -N/A-

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. 

1)	 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. 

2)	 Value	fairness,	equality,	honesty,	work	discipline	and	good	relationship	and	friendly	treatment.
3)	 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. 

4)	 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.	
5)	 Establish	a	sense	of	good	governance	in	employees	continuously	and	sustainably.	
6)	 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. 

1)	 Develop	planning,	execution	and	supervision	to	facilitate	policy	implementation	according	to	the				
Company’s strategic plan.

2)	 Enhance	relationships,	understanding	of	customers’	needs	as	well	as	public	relations	to	be	in	harmony	
with the Company’s marketing strategies.

3)	 Ensure	clear	and	proper	career	advancement	for	capable	personnel.	
4)	 Design	a	clear	and	efficient	organization	structure	and	encourage	performance	evaluation	and										

appropriate compensation to incentivize employees to deliver better quality of work. 

5)	 Foster participation of all units of the Company in media innovation creation including media caring 

formats and customer service of the Company. 

6)	 	Adopt	technology	and	necessary	tools	to	support	work	systems	inside	the	Company	to	optimize	efficiency.	
7)	 	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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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
Corporate Governance Policy

	 คณะกรรมการบริษัท	มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นพื้น
ฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
	 คณะกรรมการบริษัท	ยึดม่ันในการดำาเนนิธุรกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าหมาย
ขององค์กร	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มและ
จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี	2558	รวมถึงอนุมัตินโยบาย	ตลอดจนบังคับใช้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัท	ตลอดจนบุคคลอื่นๆ	 ท่ีกระทำาการในนามของบริษัท	 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทุกปีหรือ
ตามความเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบัน	 เหมาะสมกับภาวการณ์และ
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ	รวมท้ังสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืหนว่ยงานกำากบัดแูลตา่งๆ	
กำาหนดข้ึนเพ่ิมเติม	ซ่ึงเป็นการยกระดบัแนวทางการกำากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	โดยบริษัทมีแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

1.	 คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนยึดม่ันในการปฏบัิตติามกฎหมายและนำาหลกัการกำากบัดูแล
กจิการท่ีดีมาปรับใช้ในการดำาเนนิงานโดยบูรณาการกบัวิสยัทัศน	์พันธกจิ	กลยุทธ	์และเป้าหมายระยะยาวของ
องค์กร	ตลอดจนเสรมิสร้างองคก์รให้มีระบบบริหารงานท่ีมีประสทิธภิาพซ่ึงจะนำาไปสูก่ารเพ่ิมความเช่ือม่ันให้
แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2.	 คณะกรรมการบริษัท	เคารพสทิธิและปฏบัิตติอ่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	ตลอดจนอำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3.	 คณะกรรมการบริษัท	ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท	กับผู้มี
ส่วนได้เสีย	พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ	ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย	อาทิ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

5.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำาหนด					
กลยุทธ์	นโยบาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณ	ตลอดจนกำากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้	เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีโครงสร้างองค์กร	 การแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ	อย่างชัดเจน	ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์	รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7.	 คณะกรรมการบริษัท	กำากับดูแลให้จัดทำางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้	ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8.	 คณะกรรมการบรษัิท	ดแูลให้บริษัทมีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกีย่วข้องกบับริษัทท้ังข้อมูลทางการ
เงนิและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงนิ	อย่างเพียงพอ	ถกูต้อง	ครบถว้น	เช่ือถอืได	้โปร่งใส	ท่ัวถงึ	และทันเวลา	
ผ่านช่องทางต่างๆ	และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9.	 คณะกรรมการบรษัิท	อาจแตง่ต้ังคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม	เพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ี
มีความสำาคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปีของบริษัท

10.	คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานประจำาปีของกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	อาทิ	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือ
สามารถนำามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	 โดยนำาเสนอผลการประเมินท่ีได้ต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

11.	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำาแหน่งบริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	โปร่งใส	และเป็นธรรม

	 The	Board	of	Directors	has	a	commitment	to	run	the	business	in	compliance	with	good	corporate	
governance	framework	as	encouraged	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	to	ensure	that	the	organization	has	
efficient operation system which will lead to sustainable growth. 

	 The	Board	of	Directors	commits	to	run	the	business	under	good	business	ethics	and	corporate											
governance framework with responsibility to our society, community and environment by integrating this 

commitment with the Company’s vision, mission, strategy and business goals to enhance the confidence of 

shareholders,	investors,	and	all	stakeholders.	The	Board	of	Directors	initiated	the	compilation	of	the	corporate	
governance	policy	in	2015	and	approved	this	policy	which	applies	to	its	directors,	Management,	employees	and	
other	persons	acting	on	its	behalf.	And	reviewed	on	an	annual	basis	or	when	deemed	appropriate	to	ensure	that	
the policy is up to date and relevant to current business dynamic and environment. Consistent with frameworks 

as	additionally	suggested	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and/or	other	regulators	to	ensure	that	the	corporate	
governance frameworks are in line with international standard.

Good Corporate Governance Policy

1.	 The	Board	of	Directors,	the	Management,	and	all	employees	shall	commit	to	comply	with	laws	and	
integrate good corporate governance policy with vision, mission, strategy, and long-term goal of 

the Company, and strengthen the Company by installing efficient operation system in the Company 

which will enhance confidence of shareholders, investors, and all stakeholders.

2.	 The	Board	of	Directors	shall	equitably	and	fairly	respect	and	treat	all	shareholders	as	well	as	facilitate	
shareholders when they exercise their rights on any matter.

3.	 The	Board	of	Directors	shall	support	the	enhancement	of	relationship	and	cooperation	between	the	
Company and its stakeholders as well as shall provide an appropriate way of communication.

4.	 The	Board	of	Directors	shall	develop	the	Company’s	corporate	governance	policy	and	business	
ethics for use as guidelines for all stakeholders such as shareholder, customer, creditor, employee, 

community, society and environment.

5.	 The	Board	of	Directors	shall	engage	in	the	development	of	vision	and	mission	and	approve	the	
framework for creating strategy, policy, business plan, and budget as well as oversee and ensure 

that the management runs the business in accordance with the prescribed policy for the benefit of 

the Company and shareholder as a whole.  

6.	 The	Board	of	Directors	shall	ensure	that	the	Company	has	a	clear	organization	structure	and	a	
clear	segregation	of	duties	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors,	sub	committees,	CEO,	
and management. This also includes an installation of appropriate and sufficient internal control and 

audit, risk management, and policy to prevent conflict of interest and misuse of insider information.    

7.	 The	Board	of	Directors	shall	ensure	that	the	Company	provides	financial	statements	and	financial	
information in compliance with generally-accepted accounting standards, discloses information 

sufficiently	and	reliably	and	hires	capable	and	independent	auditor(s).
8.	 The	Board	of	Directors	shall	ensure	that	the	Company	discloses	material	information	both	related	

and not related to financial information sufficiently, accurately, completely, reliably, transparently, 

thoroughly, and timely via appropriate channels and fairly-accessible investor relation division.  

9.	 The	Board	of	Directors	may	appoint	sub-committee	as	deemed	appropriate	to	help	scrutinize	important	
works	and	ensure	that	such	sub-committee	reports	operating	results	to	the	Board	of	Directors	in	a	
timely manner and to shareholders via the Company’s annual report.

10.	The	Board	of	Directors	shall	develop	a	performance	monitoring	process	to	monitor	the	past										
performance	of	the	Board	of	Directors	and	the	sub-committee	such	as	Audit	Committee,	Corporate					
Governance	Committee,	Risk	Management	Committee,	and	Nomination	and	Compensation	
Committee.	Such	performance	monitoring	report	shall	be	presented	to	the	Board	of	Director	and	
shall be used to enable the Company to improve efficiency going forward.

11.	The	Board	of	Directors	shall	develop	an	appropriate,	transparent	and	fair	nomination	process	for	all	
top management positions.
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	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	ยังส่งเสริมให้แนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร	และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และเผยแพร่	ตลอดจนจัดอบรม
ความรู้พ้ืนฐานเรือ่งการกำากบัดูแลกจิการให้กบัพนกังาน	เพ่ือให้ผูบ้ริหาร	และพนกังานทุกคนรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และ
ยึดถอืเป็นหลกัในการปฏบัิติหนา้ท่ีด้วยความรับผดิชอบ	โปร่งใส	ซ่ือสตัย์	ระมัดระวังและมีจรยิธรรม	ท้ังต่อตนเอง	องคก์ร	
ผู้ถอืหุ้น	และผู้มีสว่นไดเ้สยีอ่ืน	รวมท้ังสง่เสริมให้มีการจดักจิกรรมต่างๆ	เพ่ือเสริมสรา้งความรู้	ความเข้าใจ	ปลกูจติสำานกึ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี	โดยได้ตระหนักถงึบทบาท	
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บรหิารในการสรา้งเสรมิให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ	สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน	จึงได้มีการกำาหนดนโยบายสนับสนุนการ
กำากับดูแลกิจการ	 ซ่ึงบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ	 โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการใน	5	หมวด	ดังนี้

(1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Right	of	Shareholders)
(2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(EquitableTreatment	of	Shareholders)
(3)	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	Stakeholders)
(4)	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
(5)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	(Board	Responsibilities)

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 บรษัิทไดใ้ห้ความสำาคัญต่อสทิธขิองผู้ถอืหุ้นในการไดรั้บข้อมูลของบริษัทอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอทันเวลา
และเท่าเทียมกัน	เพื่อประกอบการตัดสินใจทุกๆ	เรื่อง	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้ี้

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1)		ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง	ๆ	ให้เพียงพอ	โดย

ระบุวัตถุประสงค์	เหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	21	วัน	(หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมายกำาหนด)	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	หรือมอบฉันทะ	
ให้บุคคลใดๆ	เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2)	อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้ารว่มประชุมท้ังในเรือ่งสถานท่ี	และเวลา
ท่ีเหมาะสม	โดยสถานท่ีจดัประชุมตอ้งตัง้อยู่ในทำาเลท่ีด	ีมีท่ีจอดรถเพียงพอสำาหรบัผูถ้อืหุ้นท่ีขับรถมา	และมีการคมนาคม
ที่สะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุ้นประจำาปี	เม่ือวันท่ี	19	เมษายน	2561	บรษัิทไดส้ง่เสริมให้ผูถ้อืหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้
ถอืหุ้น	โดยจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นท่ีโรงแรมเอส	ซี	ปาร์ค	กรงุเทพมหานคร	เพ่ือความสะดวกในการเดนิทาง	จดัสง่หนงัสอื
เชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาล่วงหน้า	พร้อมท้ังส่งหนังสือมอบฉันทะสำาหรับ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง	ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้	ในการดำาเนินการประชุม
เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยไม่มีการเพ่ิมหรือสลับวาระ	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ต้องมีการลงมติ

1.3)	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจะกำาหนดให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม	แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ	ก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอย่างเป็นทางการ	 พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกำาหนด	 โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ	หรือเพ่ิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	และกรรมการและผู้
บริหารท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคำาถามในท่ีประชุมด้วยนอกจากนี้เพ่ือความโปร่งใส	 คณะกรรมการ
บริษัท	จะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความเป็นอสิระ	เช่น	กรรมการอิสระ	หรอืผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4)	ให้เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้อืหุ้นผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทโดยนำาข่าวสารตา่ง	ๆ 	และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน	

1.5)	บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

In	addition,	the	Board	of	Director	shall	ensure	that	the	good	corporate	governance	and	business	ethics	framework	
is well understood by all employee levels and is strictly enforced within in the Company. This can be done through training ses-

sions for employees and management to educate them on the guidelines of how to perform their roles toward themselves, the 

Company,	shareholders,	and	stakeholders	with	responsibility,	transparency,	honestly,	carefully	and		ethically.	Other	than	training,	
other activities shall be developed to enhance knowledge and understanding and growing right mindsets of employees 

toward performing their duties responsibly, carefully, and honestly within the good corporate governance framework.      

The	Board	of	Directors	put	an	importance	on	compliance	with	good	corporate	governance	and	realises	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 realisation, 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	categorised	into	5	sections	below:	
(1)	Right	of	Shareholders
(2)	EquitableTreatment	of	Shareholders
(3)	Role	of	Stakeholders
(4)	Disclosure	and	Transparency
(5)	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. The meeting venue shall be in a good location where shareholders who drive have sufficient parking spaces 

and where general shareholders can access easily via public transportation. The map to the meeting venue shall be 

attached with the meeting invitation letter. 

In	organizing	the	annual	shareholders’	meeting	which	was	held	on	April	19,	2018,	the	company	supports	
shareholders	to	attend	the	shareholders’	meeting	by	holding	it	at	the	SC	Park	Hotel,	Bangkok	for	ease	of	travelling,	
sending shareholders invitation letters and related information for each agenda item for them to consider prior to the 

meeting, as well as a letter of power of attorney so that if shareholders cannot attend the meeting, they can give a 

proxy to others to attend. The meeting  follows an agenda which is sent to shareholders without additions or changes, 

and shareholders are free to ask questions or make comments about each agenda item.

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. 
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1.6)	การจดบันทึกรายงานการประชุม	ให้บันทึกให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	รวดเร็ว	โปร่งใส	และบันทึกประเด็นซัก
ถามและข้อคดิเห็นท่ีสำาคญัไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจสอบได	้นอกจากนีบ้รษัิทยังไดมี้การบันทึก
วดีิทศัน์ภาพการประชมุเพื่อเก็บรกัษาไวอ้า้งองิ	นอกจากนี้บรษิทัได้นำารายงานการประชมุผูถ้ือหุน้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อ
งบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา	รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	
14	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.7)	 เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร	(ถ้ามีการจ่าย
เงินปันผล)	 เพ่ืออำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา	 ป้องกันปัญหาเร่ืองเช็คชำารุด	สูญหาย	หรือ
ส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นทุกราย	และจะมีการดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด	 โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	21	วัน	(หรือระยะเวลาอื่นที่กฎหมาย
กำาหนด)	และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในระยะเวลาอันสมควรไม่น้อยกว่า	30	 วัน	ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	

 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
	 ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี		บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยใช้สทิธขิองตนเสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้	เพ่ือสง่เสริมให้มีการปฏบัิตอิย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั	โดยให้สทิธิผู้ถอืหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัท่ีมีสดัสว่นการถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ	5	ของจำานวนหุ้นท่ีออก
จำาหนา่ยแลว้ท้ังหมดของบริษัท	และถอืหุ้นต่อเนือ่งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า	12	เดอืน	และตอ้งถอืหุ้นจนถงึวันท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้นำาหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการได้ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดผ่านช่องทางตา่งๆ	ไดแ้ก	่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท	ที่	companysecretary@planbmedia.co.th		(สำาหรับการนำาส่งสำาเนา
เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)	และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท	(สำาหรับการนำาส่งต้นฉบับเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา)	อย่างไรก็ดี	ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม	และ/หรือ	ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

 การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน
	 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง	บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ซึ่ง
เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกำาหนดรายการต่างๆ	ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจน	พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	
และระบุถึงเอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้	โดยบริษัท
จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชุมถงึรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างนอ้ย	1	ท่าน	ท้ังนี	้บริษัทจะเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ	พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 นอกจากนี้	 บริษัทมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพ่ือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได้	 โดยไม่
จำาเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น	และเพ่ือสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน	และ/หรือคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ	 ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุม
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังการจัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจาก
ผู้ลงทุนสถาบัน	หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท	 ในการนี	้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ี
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	
	 ท้ังนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้นภายในวันทำาการถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

 การเข้าถึงข้อมูลบริษัท
	 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
หรอืผูถ้อืหุ้นชาวไทยหรือตา่งชาติ		โดยผู้ถอืหุ้นมีสทิธเิข้าถงึข้อมูลของบริษัทซ่ึงเปิดเผยต่อผู้ถอืหุ้นและประชาชนไดอ้ย่าง
เท่าเทียมกัน	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.planbmedia.co.th	หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์	+66	(0)	2530-8081	หรืออีเมลล์	irplanb@planbmedia.co.th

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,	
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	post	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,	In	Year	2017	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.

 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
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	
พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	รวมทั้งชุมชนใกล้
เคยีงท่ีเกีย่วข้อง	เนือ่งจากบริษัทได้รบัการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและสรา้ง
กำาไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำาหนดนโยบาย	ดังนี้
	 3.1)	นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายท่ีจะป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตัว	
โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะต้องละเว้นจากการทำาธรุกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับริษัท	นอกจาก
นีก้รรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นไดเ้สยีอย่างมีนยัสำาคญัในลกัษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการหรอืผู้บรหิารรายดงักลา่วไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	กรรมการจะถูก
ห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องท่ีตนมีส่วนได้เสียท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

3.2)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า	พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง	จึง

เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	โยกย้าย	
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

1)	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2)	 ให้ผลตอบแทนตอ่พนกังานท่ีเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรม

เดียวกัน	ตลอดจนให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด	เช่น	การจัดตั้ง
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน	การจัดกิจกรรม	5	ส	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย	รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปีด้วย

	 บริษัทมีนโยบายตอบแทนการปฏบัิติงานของพนกังานสำาหรับผลการดำาเนนิงานท่ีด	ีโดยท่ีผ่านมาได้จดั
ให้มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท	(Employee	Stock	Option;	ESOP)	เพื่อเป็นขวัญกำาลัง
ใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจทำางาน	และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท	

3)	 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน	โดยในปี	
2561	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด	

4)	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้	ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ	
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก	 ซ่ึงจะพิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 ได้แก่หลักสูตร	Accounting	for	
Non-Accounting	หลักสูตร	High	Work	หลักสูตร	Hot	Work	เป็นต้น	ทั้งนี้ในปี	2561	จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม
พนักงาน		ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้	

จำานวนพนักงาน จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี	(ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี	(ชั่วโมง)

399 6,010 15.1
	*คำานวณจากจำานวนฝึกอบรมรวม/จำานวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี	2561

6)	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7)	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษัิทระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุ้นคอื	เจา้ของกจิการ	และบรษัิทมีหนา้ท่ีสรา้งมูลคา่เพ่ิมให้แกผู้่ถอืหุ้นในระยะ

ยาว	จึงกำาหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1)	 ปฏบัิตหินา้ท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	ตลอดจนตัดสนิใจดำาเนนิการใดๆ	ตามหลกัการของวิชาชีพ	ด้วย

ความระมัดระวัง	รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)	 นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ	ฐานะข้อมูลทางการเงนิ	การบัญชี	และรายงาน
อื่น	ๆ	โดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

Section 3: Roles of the Stakeholders
 The Company realises 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.

  The Company has a reward policy that takes into account the performance of employees 

beyond	short-term	financial	measures.	In	the	past,	the	company	offered	and	Employee	Stock	Option	Program	
(ESOP)	to	motivate	and	reward	employees	for	their	dedication	in	helping	the	company	attain	its	goals.	

3)	 Maintain	working	environment	for	the	safety	of	life	and	property	of	employees.	In	2018,	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	such	as	Accounting	for	Non-Accounting	program,	High	Work	program,	
Hot	Work	Program.	In	2018,	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

399 6,010 15.1
	*This	is	calculated	based	on	total	training	hours	divided	by	average	of	the	number	of	employees	at	the	beginning	and	ending	of	2018.	

6)	 Listen to employees’ opinions and recommendations based on their professional knowledge.

7)	 		Strictly	abide	by	laws,	rules	and	regulations	related	to	employees.	

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.
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3)	 แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั	ถงึแนวโนม้ในอนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและดา้น
ลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	หรือดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.4)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า	
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า	จึงได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1)	 บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ	มีความกระตอืรือร้น	พร้อมให้การบริการ	ตอ้นรบัดว้ยความจรงิใจ	เตม็ใจ	

ตั้งใจ	และใส่ใจ	ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท	บริการด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ
2)	 รักษาความลับของลูกค้า	และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3)	 ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ	และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับบริการ	 โดย

ไม่มีการโฆษณาเกนิความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตุให้ลกูค้าเข้าใจผิดเกีย่วกบัคณุภาพ	หรอืเงือ่นไขใด	ๆ 	ของ
บริการของบริษัท

4)	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.5)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	 ซ่ือสัตย์	 และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า	คำานึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย	 บริษัทจึงได้จัดให้มี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ	โดยคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม	คำานึง
ถึงชื่อเสียง	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	สถานะภาพทางการเงิน	ความถูกต้องตามกฎหมาย	ตลอด
จนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค	เน้นความโปร่งใส	และความตรงไปตรงมาในการดำาเนินธุรกิจ	และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้
เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด	หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1)	 กำาหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า	 โดยมีการคัดครองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	 เพ่ือให้มี
การดำาเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2)	 ไม่เรียก	หรือรับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
3)	 กรณท่ีีมีข้อมูลว่ามีการเรียก	หรอืรบั	หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไม่สจุรติเกดิข้ึน	ตอ้งเปิดเผยราย

ละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.6)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบและโปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขคำ้าประกัน	ดูแลหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	 รวมถึงภาระ
ผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารเงินทุนและการชำาระหนี้	 บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม	 เพื่อ
ให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน	และความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต	ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย	กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏบัิตต่ิอคูแ่ข่งทางการคา้	โดยไม่ละเมิดความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่

แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้
1)	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3)	 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4)	 สนับสนนุและสง่เสรมิการค้าเสร	ีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรอืกำาหนดให้ลกูคา้ของบรษัิทตอ้งทำาการคา้กบั

บริษัทเท่านั้น	
5)	 สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค	มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการ

จดัสรรรายได้และสว่นแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร	การกำาหนดราคาสนิคา้และ
บริการ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม	

3)	 Inform	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 policies towards business partners, employees are required to treat business partners with 

fairness and honesty and act for the best interest of the Company under fair compensation. The company therefore 

provides fair and equal procurement procedures with all traders. Business partner seletion 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)	 Determining	the	criteria	for	selection	of	trade	counterparts	through	a	strict	screening	process	to	
ensure fair business operations without violation of human rights.

2)	 Do	not	solicit,	accept	or	pay	any	wrongful	benefit	in	dealing	business	with	its	business	partners.
3)	 Information	involving	solicitation,	acceptance	or	payment	of	any	wrongful	benefit	must	be	disclosed	

and both parties must mutually resolve the problem instantly and fairly. 

4)	 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. Looking for after the collater-

als and encumbered charges and liabilities which may contingently occur; The Company honors its obligations of 

repayment, To manage capital for suitable structure in order to build up confidence in our creditors on our financial 

status and good solvency, 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. 

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.
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3.8)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม	/	ชุมชน	
บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี

ด	ีและปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องอย่างครบถว้น	บริษัทจะมุ่งม่ันในการพัฒนาสง่เสรมิ	ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสงัคมและชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษัทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดข้ึีนพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของบริษัทจงึผลกัดนันโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรต้ังแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ	 โดย
บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ	

3.9)	นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
	 คณะกรรมการบริษัท	มีนโยบายยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ						กลยุทธ์	
และเป้าหมายขององค์กรเพ่ือนำาไปสูก่ารสรา้งความเจริญกา้วหนา้ในเชิงธรุกจิอย่างย่ังยืน	โดยเคารพสทิธมินษุยชน	ปฎบัิติ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม	
และการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม	ทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน	 รวมท้ังสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ		บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ		มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	แต่
เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร	
	 บรษัิทมีนโยบายลดการใช้กระดาษในการกระบวนการทำางานท่ัวท้ังองคก์ร	ท่ีมุ่งหมายให้พนกังานท้ังบรษัิทรว่มกนั
ลดการใช้กระดาษท่ีไม่จำาเป็น	และจดัเกบ็เอกสารท่ีสำาคญัด้วยการใช้เครือ่งมือสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส	์ในรปูแบบของไฟล	์
หรอืเอกสารอิเลก็ทรอนกิส	์(e-Document)	แทน	และจดัสง่โดยการใช้อีเมลแ์ทนการสำาเนาเอกสารสง่ออกไปยังหนว่ยงาน
อื่น	รวมถึงการใช้กระดาษรีไซเคิลภายในหน่วยงาน	ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษซึ่งผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ
แล้ว	ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกต่อการสืบค้น	และประหยัดพลังงานจากการถ่ายสำาเนา
	 ท้ังนี้	 บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ถูกกำาหนดและนำามาใช้กับพนักงานท่ัว
ทั้งองค์กร	ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดข้ึนในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ี
บริษัทจัดขึ้น

 นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
	 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน	และหลกัการเกีย่วกบัสทิธิมนษุยชนข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์สากล	โดยไม่แบ่งแยกถิน่กำาเนดิ	เช้ือชาต	ิเพศ	อายุ	
สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน	รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	

 2) ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รติดสินบน
	 บรษัิทต่อตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ	และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย	 เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ	 ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างย่ังยืน		
ท้ังนี้	 เพ่ือแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน	รวมถึงเพ่ือกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผู้บริหาร	และพนกังานยึดถอืปฏบัิต	ิบริษัทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายต่อตา้นคอรรั์ปช่ันและไดมี้การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 

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	Board	of	Directors	has	a	policy	in	committing	to	run	the	business	under	good	ethics	and														
corporate governance framework together with social and environmental responsibility by integrating those values 

in the Company’s vision, mission, strategy, and corporate goal to pave the way to the Company’s sustainable 

growth. The Company shall respect human rights, treat all employees fairly, treat customer and consumers           

responsibly, participate in corporate social responsible activities for causes such as environment conservation, 

religion preservation, natural resource and energy conservation, as well as support educational and social events 

for the benefits of society and the disadvantaged to ensure their sustainable self-reliance.

 Moreover, the Company also run other 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	utilisation	through	energy	saving	measures	and	recycling/reuse	aiming	to	enhance	environmental	
awareness of the employees in the Company.

 The company has the policy to reduce the use of paper across its organization which encourages em-

ployees	to	cut	down	on	paper	use,	to	keep	their	important	documents	in	electronic	forms	or	as	e-Documents,	
to	e-mail	e-Documents	instead	of	sending	hard	copies	to	other	units,	and	to	recycle	paper	in	their	own	units.	
Such	moves	lower	the	consumption	of	paper	that	is	made	from	natural	resources,	reduce	document	storage	
space, boost convenience of searching and retrieving documents later on, and also save electricity that would 

otherwise be used for photocopying documents.

 The Company has set clear goals and objectives in its environmental management to be applied       

company-wide. This goal is implemented through the employee training sessions to cultivate a social and 

environment	responsibility	mindset	on	employees	of	all	levels.	In	addition,	the	Company	also	encourages	its	
employees to join corporate social responsible activities.   

 Policies on Business Ethics

 Policies regarding ethical business conducts that promote good corporate governance are summarised 

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,	respects	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. 
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 3) ก�รให้และก�รรับของขวัญ
	 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้ค้า	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 พนกังานจะต้องไม่ให้หรือรบัของขวัญ	ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจทำาให้เกดิอทิธิพลในการตดัสนิใจ	เว้น
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน	และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม		
ผู้บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

 4) ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล
	 เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม	บริษัทสามารถบริจาคเพือ่การกศุล	ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของตวัเงนิหรอืรูปแบบอ่ืนๆ	
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน	 ดังนั้น	 ในการบริจาคเพ่ือการ
กุศล	พนักงาน	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล	เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
	 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพ่ือให้พนักงานในบริษัทรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว	บริษัทได้มีการส่ือสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับผ่านการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่	
	 ในการนี้	 หากผู้ใดพบเห็นการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน	 สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่	companysecretary@planbmedia.co.th	ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององค์กร	โดยผูร้้องเรียนสามารถม่ันใจไดว่้า	ผู้รับเร่ืองร้องเรียนจะเกบ็ข้อมูลของผู้รอ้งเรียนไว้เป็นความลบั	เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมท้ังจะแต่งต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา	 ท้ังนี้	 บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

 5) ก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์
	 บรษัิทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนบัสนนุการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ	ติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ซึ่งไม่ได้ดำาเนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท	ทั้งนี้	 ยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำา	
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับ	และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น

 6) ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท	โดยได้มีการกำาหนดแนวปฏบัิตดิา้นการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	สำาหรับเอกสาร
และข้อมูลท่ีถอืเป็นความลบัของบรษัิทจะจดัเกบ็โดยหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องไว้ในระบบงานของหนว่ยงานน้ันๆ	ซ่ึงหนว่ยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้	อันเป็นการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำางานเท่านั้น
	 นอกจากน้ี	บริษัทยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้	 ตามท่ี
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.	2550	และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

 7) ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด (Whistle Blower) 
	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน	ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้	
โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ				
กระทำาที่ไม่ถูกต้อง	การถูกละเมิดสิทธิ	หรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
	 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ดังนี้

1)	 ทางไปรษณีย์	ที่คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	เลขที่	1213/420	ซอย
ลาดพร้าว	94	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310

2)	 ทาง	e-mail	ที่	auditcommittee@planbmedia.co.th
3)	 หรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทท่ี	e-mail	:	companysecretary@planbmedia.co.th	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	

2530-8053-6	#422	 ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถม่ันใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

 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 organisations 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. 

 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.	Also,	the	
Company has offered training sessions to educate and train employees at all levels to cultivate a mindset to 

respect intellectual properties and copyright works and also encourage employees to participate in any related 

activities for this cause.   

 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 and Whistle Blower
 The Company encourages its management and employees to run business on a proper, transparent, 

fair, and investigable basis. This shall be in compliance with the Company’s good corporate governance and 

ethic framework. To enable this policy, the Company has set out the whistleblower protection procedures.     

 The Company offers processes or channels for all stakeholders to file their complaints directly to    

independent	members	of	the	Audit	Committee	as	follows:			
1)	 By	post	at	Audit	Committee,	Plan	B	Media	PCL.	1213/420	Soi	Lad	Prao	94,	Plabpla,	Wangthonglang,	

Bangkok,	10310
2)	 By email at auditcommittee@planbmedia.co.th

3)	 By	email	at	companysecretary@planbmedia.co.th	Tel:	+66	(0)	2530-8053-6	#422	The	Company	
has a policy to keep information of the Whistleblowers or complainants confidential and to protect 

such Whistleblowers or complainants against any retaliatory actions. 
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 กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
	 เม่ือบรษัิทฯ	ไดรั้บเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแลว้	จะดำาเนนิการรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	ตรวจสอบ	และกำาหนด
มาตรการในการดำาเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	 รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด	หลังจากน้ันผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการดำาเนินการ	และรายงานผลแก่ผู้ท่ีเหมาะ
สม	และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนให้เรียบร้อย	การรายงานผลการดำาเนินการ	จะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามขั้นตอน	แล้วแต่กรณี
	 สำาหรับพนักงานของบริษัท	 เนื่องด้วยบริษัทเช่ือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ	 ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค	บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนกังานสามารถย่ืนเร่ืองร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน	เช่น	แจง้ให้พนกังานทราบถงึวิธีการและข้ันตอนการร้องทุกข์หรอืข้อ
ร้องเรยีน	รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผู้ย่ืนเรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อร้องเรียน	และ/หรือ	พยานผูใ้ห้ข้อมูลจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม	เช่น	การโยกย้ายหน้าที่การงาน	การลงโทษทางวินัย	เป็นต้น	โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
	 ท้ังนี้ในปี	2561	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย	 และไม่พบการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด	โดย
จะเกบ็รกัษาข้อมูลของผูร้อ้งเรียนและผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นความลบั	โดยผู้ไดรั้บข้อมูลจากการปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ือง
ดังกล่าว	มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	ข้อร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด
 

 8) ก�รมีส่วนได้เสียและคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์

	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์	 โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิด
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยมีการกำาหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ี
เกีย่วโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไว้ในระเบียบอำานาจอนมัุติและดำาเนนิการ	และ/หรอืขออนุมัตจิากผูถ้อื
หุ้นตามข้อกำาหนดของ	ตลท.	รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	โดยราคาและเงื่อนไขเสมือน
ทำารายการกับบุคคลภายนอก	(Arm’s	Length	Basis)

2.	 กรณท่ีีคณะกรรมการบรษัิท	เป็นผูมี้อำานาจอนมัุตริายการระหว่างกนั	จะตอ้งมีกรรมการอสิระหรอืกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4.	 ในกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อ
กำาหนดของ	ตลท.	ก่อนการทำารายการ	บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด	อาทิ	ชื่อ	ความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง	นโยบายการกำาหนดราคามูลค่าของรายการ	เหตุผลของการทำารายการ		รวมทั้งความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5.	 ในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริษัท	ได้
มีการกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิไว้ใน
ระเบียบอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ	ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ทำาการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7.	 คณะกรรมการบรษัิท	กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้อง	(ตามคำานยิามของ	ก.ล.ต.	
และ	ตลท.)	ต้องจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทและให้เลขานุการบริษัทสรุป
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทรวมถึงรายการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำาทุก	6		เดือน

8.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญ	 โดยแสดงรายละเอียด
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	เงื่อนไข	นโยบายการ
กำาหนดราคา	และมูลคา่ของรายการ	เหตุผลความจำาเป็น	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท	ไว้ในรายงานสารสนเทศ	และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา	ปี	(แบบ	56-
1)	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

 The Compliant handling procedure

 When the whistle is blown or compliant is filed, the Company will collect the evidence, evaluate and 

formulate	measures	to	relieve	damages	caused	to	affected	person	by	considering	total	impact.	Afterwards,	
the person responsible for the case will follow up results of the relief and report to the appropriate staff and 

the	filer	of	the	compliant.	Results	of	action	will	be	reported	to	the	Audit	Committee	and	The	Board	of	Directors	
respectively depending on each case.

 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. 

	 In	2018,	there	was	no	complaint	and	the	Company	has	not	found	any	wrongdoings	that	violate	the	
corporate	governance	and	ethic	framework,	related	laws,	and	the	SEC	and	SET’s	regulations.	

 Whistleblower Protection Procedures

	 The	Board	of	Directors	has	set	out	the	Whistleblower	protection	procedures.	The	information	of	the	
Whistleblowers shall be kept highly confidential. The recipient of such confidential information has responsibility 

to keep information and evidences related to the complaints, and the information of the whistleblowers strictly 

confidential.	Such	confidential	information	shall	not	be	disclosed	to	irrelevant	parties	unless	required	by	laws.	
    

 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	
compliance	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	authorised	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	
regarding 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

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	summarises	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.	
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 9) นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น
	 บริษัทดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการต่อตา้นการทุจริตหรอืคอรร์ปัช่ัน	ยึดม่ันคุณธรรม	จรยิธรรม	บริหาร
งานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท้ังนี้	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ	“บรรษัทภิบาล”	ของบริษัท	
	 การทุจรติหรือคอรร์ปัช่ัน	หมายถงึ	“การปฏบัิตหิรอืละเว้นการปฏบัิติในตำาแหนง่หนา้ท่ีหรอืใช้อำานาจในตำาแหนง่
หน้าที่โดยมิชอบ	การฝ่าฝืนกฎหมาย	จริยธรรม	ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้	ทั้งนี้	
ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การเรียก	รับ	เสนอ	หรือให้ทรัพย์สิน	รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำาธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”
	 นอกจากนั้น	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ	ดังนี้

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังานจะไม่กระทำาหรือสนบัสนนุการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันไม่ว่ากรณใีดๆ	และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีความซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	และ

พร้อมจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อน
ตำาแหน่ง

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้	รวมท้ังตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ	
และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง	จดุอ่อน	รวมถงึให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏบัิติงานให้มีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้ความรว่มมือกบัภาครฐัในการกำาหนดให้ทุกหนว่ยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ	เปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ-รายจ่าย	ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)

• กำาหนดให้เลขานุการบริษัท	เป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 

 แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	ดังนี้

 - ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	การให้หรือรับสินบน	จรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมท้ังกฎระเบียบ	และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	 ในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

 - ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	 ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผล
ประโยชน์แก่องค์กร	ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถอืเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบั้งคับบัญชา	หรอืบุคคลท่ีรบัผดิชอบได้ทราบ	และให้ความรว่มมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 - ในการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน	บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้	ด้วยความระมัดระวัง

• การให้	หรือรับของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตาม
แนวปฏบัิติท่ีดท่ีีกำาหนดไว้ในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถงึนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนบริษัท

• การให้เงนิบริจาคเพ่ือการกศุล	จะตอ้งกระทำาในนามบรษัิทแกอ่งค์กรใดๆ	ท่ีมีวัตถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์
ตอ่สงัคม	โดยตอ้งเป็นองค์กรท่ีเช่ือถอืได	้มีใบรับรอง	และตอ้งดำาเนนิการด้วยความโปร่งใส	ผา่นข้ัน
ตอนตามระเบียบของบรษัิทท่ีกำาหนดไว้	และถกูตอ้งตามกฎหมาย	ตลอดจนมีการติดตามและตรวจ
สอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

 9) 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.

• 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.

• 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. 

• Create organizational culture that values honesty and justice.

• 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 and anti-corruption policies.

• 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. 

• 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. 

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

• Company	Secretary	are	assigned	roles	to	promote	good	corporate	governance.	
 

 Anti-Corruption Procedures

	 Employees	at	all	levels	shall	comply	with	the	following	anti-corruption	conducts.
 - Follow the anti-corruption procedures, business codes of conduct and ethics, and the Company’s 

rules by not getting involved directly or indirectly in any mean of corruption.

 - Refrain from taking any action that shows intent toward corruption or bribery with stakeholders of 

the Company on the scope of works under responsibility both directly and indirectly in order for 

the benefits of the Company, employees or related persons. 

 - Do	not	neglect	to	inform	the	manager	or	responsible	parties	and	cooperate	in	any	further	investigation	
when knowing of any actions connected to corruption in the Company.

 - When taking any action that is corruption-prone, employees at all level of the Company must 

follow the following guidelines with care.

• For gifts, reception and other related expenses, employees must follow the policy as explained in 

the good corporate governance and business ethics as well as the Company’s anti-corruption 

procedures.

• For donation for charity purpose, such donation must be under the Company’s name to any 

organization whose mission is for social benefits and such organization must be reliable 

with proper license. The donation must also be processed with transparency in accordance 

with the Company’s rules, laws, and must be examined and audited to ensure that such 

donation is not made for a corruption purpose. 
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• การให้เงินสนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็นเงิน	 วัตถุหรือทรัพย์สิน	แก่กิจกรรมหรือโครงการใด	 ต้องมีการ
ระบุช่ือบริษัท	 โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ	ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของบริษัท	และต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส	ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำาหนดไว้	
และถูกต้องตามกฎหมาย

• ความสมัพันธท์างธุรกจิและการจดัซ้ือ	จดัจา้งกบัภาครฐั	หรือเอกชน	รวมถงึ	การติดต่องานกบัภาค
รัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครฐั	หรือเอกชน	ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเกีย่วข้องในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท	
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	 โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย	แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำาเนินการ	หรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ	รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ	
ของบริษัท	 ไปใช้เพ่ือดำาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง	 อันจะทำาให้บริษัท	สูญเสียความเป็น	
กลางหรือไดรั้บความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง

 มาตรการ/แนวทางดำาเนินงาน
 - บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความสำาคัญและมีจติสำานกึในการตอ่ตา้นทุจรติคอร์รปัชัน	

รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	ในทุกรูปแบบ	
 - แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคลากร	การเลื่อนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผล
ตอบแทนแก่พนักงาน	 โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	 มีหน้าท่ีสื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพ่ือนำาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ	 และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

 - บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน	หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชัน	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ	ต่อการกระทำา	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน	ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด	(Whistle	Blower)	

 - ผู้ท่ีกระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน	ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล	สำาหรับพนักงาน	ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้	 รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย	

 - บรษัิทจะสอบทานแนวปฏบัิตแิละมาตรการดำาเนนิงานอย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ

	 ท้ังนี	้นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิแลว้	บรษัิทไดเ้พ่ิมความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	รวมไปถึงมกีารดำาเนินการเพือ่กำาหนดและประเมนิความเสี่ยงดา้นการทจุรติของบรษิทัอกี
ดว้ย	ซ่ึงบรษัิทได้เข้ารว่มประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏบัิต	ิ(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	เพ่ือเป็นการสง่เสรมิและผลกัดนัให้มีการปฏบัิตติามนโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปช่ันมีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม	และอยู่ในขั้นตอนของการยื่นรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษัิท	มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม่ำาเสมอ	ทันเวลา	แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	มุ่งม่ันท่ีจะดูแลให้มีการปฏบัิติตามกฎหมายข้อบังคบั	และระเบียบท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศใช้บังคับ
 

• Sponsorship	both	by	money	and	assets	to	any	activities	or	projects	must	specify	the	name	
of	the	Company.	Such	sponsorship	must	have	an	objective	in	enhancing	business	and	the	
Company’s image and must be processed with transparency in line with the Company’s 

rules and laws. 

• Any	business	relationship,	any	purchase	and	hiring,	and	any	business	communication	with	
the government, private sector counterparty, and any party related to the business operation 

must be transparent, honest and in accordance with related laws.

• The Company has a neutral political policy, meaning that all employees have political 

rights and freedom under laws. However, employees must not take any action or use the 

Company’s resources for the political purpose as such actions may hurt the Company’s 

neutral political policy and can cause harm to the Company for involving in political activities.      

 Measures and Guidelines

 - The Company encourages and support its employees at all levels to realize the importance and 

have an awareness of anti-corruption efforts by installing the internal control process that can 

prevent any kind of corruption and bribery.

 - The anti-corruption procedures cover human resources management including recruitment, promotion, 

training, performance evaluation, and remuneration to employees. Managers of all level  are 

responsible for communicating such anti-corruption procedures to their teams to enable them 

to apply such procedures in business activities under their responsibilities and ensuring that the 

business operation has been run efficiently and in line with the procedures.  

 - The Company shall give a fair treatment and protection to employees or any person who acts as 

a whistle blower for the corruption activities related to the Company and to employees who refrain 

from getting involved in corruption activities as seen in the Company’s whistleblower protection 

procedures.

 - Persons who get involved in corruption is considered to break the work rules and code of conducts 

in people management and thus shall be considered for stipulated disciplinary punishment as 

well as legal punishment. 

 - The Company shall continuously review the measures and guidelines to ensure the relevancy 

with changes in laws and business environment.  

	 Other	than	business	risk	management,	the	Company	has	added	corruption	risk	in	the	overall	risk	
management process, thus corruption risk is required to be determined and examined. The Company signed 

a	joint	declaration	with	the	Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	for	Anti-Corruptions	to	encourage	
and push forward a clear and concrete anti-corruption policy and  in the certification processs to become a 

certified	member	of		Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition		Against	Corruption.

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.
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 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ	 โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ	ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 ท่ัวถึง	
โปร่งใส	และทันเวลา	จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
	 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพันธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ		เพ่ือทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันักลงทุน
หรอืผู้ถอืหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผู้ถอืหุ้นรายย่อย	บรษัิทจะจดัให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดำาเนนิงานเป็น
ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมูลขององค์กร	ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปให้แกผู้่ถอืหุ้น	นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์	บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้	บริษัทยัง
ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัข่าวสารเป็นประจำา
ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบรษัิทข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซตจ์ะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ไม่ว่าจะเป็นวิสยัทัศน	์พันธกจิ	
งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 นอกจากนี้	บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ท่ีแท้จริงของบรษัิทโดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถกูตอ้ง	ครบถว้น	และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป	บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	ตลอดจนบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	
(แบบ	56-1)	รวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี
	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท(http://investor-th.planbmedia.co.th)	โดยสม่ำาเสมอดว้ยข้อมูลท่ีเป็นปัจจบัุน	อนึง่	ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1)	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2)	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3)	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
4)	 งบการเงิน	และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงาน	ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5)	 แบบ	56-1	และรายงานประจำาปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
6)	 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
7)	 โครงสร้างกลุ่มบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย	บริษัทร่วม
8)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ	5	ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9)	 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
10)	นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
11)	กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณสมบัติ	 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการชุดย่อย	รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12)	จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
13)	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์	เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	เป็นต้น

	 ในปี	2561	บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

กิจกรรม จำานวนครั้งต่อปี

Company	Visit
Analyst	Meeting
Roadshow

Press Release

Opportunity	Day

66
1
12
8
4

 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 

analyse 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, organisational 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

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	2018,	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	/	Opportunity	Day
Roashow

Press Release

Opportunity	Day

66
1
12
8
4

	 In	2018,	the	Company	has	no	record	of	incidents	that	it	was	executed	by	regulators	regarding	mis-
conducts in information disclosure. 
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 การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน	 และที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 เช่ือถือได้และทันเวลา	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกนั	รวมท้ังจดัทำาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซตข์องบรษัิทให้มีความครบถว้นอย่างสม่ำาเสมอและรวดเร็วทันเหตกุารณ	์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ	มีความชัดเจน	ถูกต้องและโปร่งใส	ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

 นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน
	 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน	อาทิ	เช่น		ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท	โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะผู้บริหาร	ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้	ทั้งที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานและ
การเงิน	นโยบายและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Structures	and	Policies)	รวมทั้งความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงนิ	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	
รายงานของคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการ	และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำาปีเกีย่วกบัจำานวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้ารว่ม
ประชุม	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	รวมท้ังค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นราย
บุคคล	รายงานข้อมูลเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบริษัท	ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือตอ่
การตัดสินใจลงทุน	หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ข้อมูลตามข้อบังคบัหรือกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	งบการเงนิและรายงานประจำาปี	เพ่ือให้นกัลงทุนและผูท่ี้เกีย่วข้องท้ังท่ีเป็นผู้
ถอืหุ้นและผู้ท่ีสนใจจะถอืหุ้นในอนาคตไดใ้ช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน	ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพรข้่อมูลตา่งๆ	ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทการกำากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น	โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาว	และเพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนนิงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผู้ถอืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการบริษัท	จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทางการดำาเนินงาน	
แผนกลยุทธ	์แผนงาน	และงบประมาณประจำาปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท	จะรว่มแสดงความคดิเห็น	เพ่ือให้เกดิ
ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ	 และติดตามให้มีการบริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้	 โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	8	ท่าน	โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และ
กรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง	2	ท่าน		ทั้งนี้	บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า		1	ท่าน	ที่มีประสบการณ์ทำางาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	อนึ่ง	บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนได้	 โดยเม่ือรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำานวน	5	บริษัทจดทะเบียน	 ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำาหน้าท่ี	
และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่	นอกจากนี้กรรมการไม่ควร
รับเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ท่ีกอ่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับริษัทและการปฏบัิติหนา้ท่ีกรรมการ
และบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง	ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน	2	แห่ง	ทั้งนี้	ไม่นับรวมบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุน
ของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับดูแลกิจการ	บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
	 บริษัทมีนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งโดยรวมทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน	9	ปี	เพื่อความเป็นอิสระ
ในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็น
สมควร	และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำาหนดออกตามวาระ	คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

 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	nformation	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.

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	8	members;	3	of	which	are	independent	directors	and	2	of	them	are	
female.	There	is	more	than	1	non-executive	director	who	has	direct	working	experience	related	to	the	business	
of	the	Company.	Noted	that	there	is	no	director	or	independent	director	who	holds	directorship	in	more	than	
5	public	companies	to	ensure	that	a	director	can	perform	their	roles	and	duties	efficiently	and	that	a	director	
can	devote	sufficient	time	in	performing	their	roles	and	duties	as	the	Company’s	director.	In	addition,	a	director	
should not act as a director of any listed company that may cause a conflict of interest with the Company and 

the	ability	to	perform	a	director	role		and	the	Company	has	the	policy	of	the	Directorship	in	other	listed	
company	by	executive	directors,	Chief	executive	Officer,	Managing	Director	and	Top	Management	no	more	
than	2	directorship	positions	in	publicly	listed	companies,	excluding	subsidiaries,	affiliates	and	joint-venture	
companies of the Company where supervisions is required for the benefit of the Company.

 The Company has limited to hold office terms not exceeding nine years, to maintain their independence 

in giving opinions and performing their duties as independent directors.

	 The	Board	may	consider	extending	the	term	of	independent	directors	as	deemed	appropriate.	In	the	
year when any independent director is retired by rotation, the Board may propose such director to the annual 

general meeting of shareholders to consider reappointment of such independent director for another term.
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 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	ทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ภารกิจ	แผนธุรกิจ	และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์	
ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 โดยในปี	2561	บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่1/2561	วนัที	่14	กุมภาพนัธ	์2561	รวมถงึการพจิารณากำาหนดงบประมาณของบรษิทั
ตลอดจนกำากบัดแูลให้คณะผูบ้ริหาร	บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติที่ประชุมคณะกรรมการ	ด้วยความรับผิดชอบ	
ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	และความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	และไม่น้อยกว่า	
3	ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท	มีจำานวนทั้งสิ้น	8	ท่าน	และเป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
	 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	
โดยสามารถตั้งคำาถาม	แสดงความคิดเห็น	หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท	มีดังนี้	
	 ปฏบัิติหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถปุระสงค	์ข้อบังคบัของบริษัทมตคิณะกรรมการบรษัิท	และมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

1.	 พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	วิสยัทัศน	์กลยุทธท์างธรุกจิ	ทิศทางของธรุกจิ	นโยบาย
ทางธุรกิจเป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่าย
จัดการจัดทำา

2.	 กำากบัดูแลการบรหิารงานและผลการปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร	ฝ่ายจดัการ	หรอืบุคคลใด	ๆ 	
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3.	 ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัท

4.	 ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้	 รวมท้ังจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

5.	 จัดให้มีการทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะ
สม	ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำา
ปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	และการปรับ
ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้เช่ือม่ันได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

8.	 พิจารณาอนมัุตแิต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัติและไม่มีคุณสมบัตต้ิองห้ามตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัตบิริษัท
มหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.2535	(รวมท้ังท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	รวมถงึ	ประกาศ	ข้อบังคบั	และ/หรอืระเบียบท่ีเกีย่วข้อง	เข้าดำารง
ตำาแหนง่	ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ	และพิจารณาให้ความเห็น
ชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือนำาเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.	 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดและกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

10.	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11.	พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

คณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และเลขานกุารบริษัทรวมท้ังพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว

 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, and reviewing policies, vision, strategies, goals, missions, business plans 

and	budgets	of	the	Company	on	a	yearly	basis.	In	2018,	the	Company	reviewed	its	strategy	in	the	Board	of	Director’s	
meeting	no.	1/2018	on	February	14,	2018.	The	Board	of	Directors	is	also	responsible	in	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	8	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
	 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.

1.	 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.

2.	 Supervise	overall	management	and	performance	of	the	CEO,	management,	or	any	person	assigned	to	
perform	managerial	duties	as	stipulated	by	the	Board	of	Directors’s	policy.

3.	 Monitor the Company’s operating performance constantly and ensure that it is in line with business plan 

and budgets.

4.	 Ensure	that	the	Company	and	its	subsidiaries	adopt	proper	and	efficient	accounting	systems	including	
internal control and internal audit systems.

5.	 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.

6.	 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
7.	 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.

8.	 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)	
including announcements, rules and regulations or procedures related to the appointment in case 

that a directorship 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.

9.	 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.	

10.	Identify,	authorise	and	adjust	the	list	of	authorised	directors	who	can	sign	and	bind	the	Company.
11.	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.
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12.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13.	ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
	 ท้ังนี	้การมอบหมายอำานาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	นัน้	จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อำานาจ	หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	(ตามท่ีนยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรือประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน)	อาจมีสว่นไดเ้สยี	หรอือาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด	ๆ 	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ืน่ใด
กบับริษัทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทยกเว้นเป็นการอนมัุติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�ร
1.	 เรยีกประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่ละครั้ง	 โดยให้ส่งคำาบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	
เว้นแต่กรณีจำาเป็นเร่งด่วน	โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น	ให้ระบุสถานที่	วันเวลา	และเรื่องที่จะประชุม

2.	 ปฏบัิติหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมคณะกรรมการและผูถ้อืหุ้นของบรษัิทและควบคุมการประชุม	ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียง	
2	ฝ่ายเท่ากัน

4.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3) การประเมินตนเองของกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง	(Board	Self-Assessment)	 แบบท้ังคณะ	
และรายบุคคลเป็นประจำาทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน	ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำาเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
	 ท้ังนี้	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินท้ังคณะและรายบุคคล	รวมท้ังเปิดเผยหลัก
เกณฑ์	ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำาปีเหนือหลักการกำากับดูแลกิจการใน	5	หมวดที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว		ทั้งนี้	แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่	
(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(2)	การประชุมคณะกรรมการ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ	
	 บริษัทได้จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี	โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือขอความเห็นชอบ	
เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	2	หมวดหลัก	คือ	หมวดที่	1	เรื่องความคืบหน้าของแผนงาน	และหมวดที่	2	เรื่องการ
วัดผลการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	
	 ท้ังนี้ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะ
กรรมการชุดย่อย	รวมทั้งพิจารณาทบทวน	รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือสามารถนำามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	 โดยแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ	จดัทำาข้ึนตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แตล่ะชุด	ตามแนวทางปฏบัิตท่ีิดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและปรับปรงุให้เหมาะสมกบัโครงสรา้งและลกัษณะ
ธุรกิจของบริษัท

12.	Ask	for	professional	opinions	from	external	organisations	when	necessary	for	decision-making	
purposes.

13.	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.	

 Scope of Authority and Responsibility of the Chairman of the Board
1.	 Summon	the	Board	of	Director’s	meetings:	The	Chairman	of	the	Board	or	any	delegates	who	are	

assigned to send a meeting invitation to directors must send the meeting invitation to all directors 

at	least	7	days	before	the	meeting	date,	except	for	the	case	of	emergency	case.	The	meeting	
invitation must include venue, time, and agenda of each meeting.

2.	 Chair	the	Board	of	Director’s	meeting	and	shareholder’s	meeting:	Other	than	acting	as	a	chairman	of	
the meetings, the Chairman must oversee the meetings to ensure that the meetings are conducted 

in	accordance	with	the	Articles	of	Association	of	the	Company	and	planned	agendas.	
3.	 Cast	the	vote	in	the	Board	of	Director’s	meeting	in	an	event	of	tie	votes.	
4.	 Take	any	action	that	laws	require	such	action	to	be	a	duty	of	the	Chairman	of	the	Board.	Such	

actions must be in line with the Company’s rules and good corporate governance policy.   

 3)  Self-Evaluation of Directors
 The	Board	of	Directors	shall	have	the	Board	Self-Assessment	for	the	board	as	a	committee	and	as	
an	individual	on	an	annual	basis	to	assess	the	performance	of	the	Board	of	Directors	and	to	review	and	gather	
opinions	on	the	Company’s	issues	in	the	past	year.	Such	assessment	shall	be	sent	to	the	Company	Secretary	
who	shall	later	summarize	and	present	the	assessment	result	to	the	Board	of	Directors’	meeting	for	further	
solution and efficiency improvement. 

	 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	3	topics	as	follow	(1)	structure	and	qualification	of	the	board	member,	
(2)	the	Board	of	Directors’	meeting,	(3)	roles	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors.		
	 The	Nomination	and	Remuneration	Committee,	in	charge	of	the	annual	performance	assessment	of	the	
Chief	Executive	Officer,	must	forward	the	assessment	outcome	to	the	Board	for	endorsement.	The	performance	
assessment	for	the	Chief	Executive	Officer	has	2	parts	as	follows;
	 part	1	-	Measurement	of	Project	Progress
	 part	2	-	Performance	Achievements		
The	performance	appraisal	outcome,	dictating	the	annual	pay	raise	for	the	Chief	Executive	Officer,	is	presented	
to the Board for further approval.

	 The	reporting	of	the	Sub-Committee	Self-Assessment	to	the	Board	of	Directors	shall	be	on	an	annual	
basis to assess the performance of sub-committee as well as to review and gather opinions on the Company’s 

issues	in	the	past	year.	The	summary	of	the	Sub-Committee	Self-Assessment	shall	be	used	for	further	solution	
and	efficiency	improvement.	An	individual	self-assessment	form	shall	be	made	in	accordance	with	the	charter	
of	such	sub-committee	and	the	framework	of	good	corporate	governance	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	
adapted with the Company’s structure and business nature.  
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 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

 - คณะกรรมการบริษัท	มีนโยบายกำาหนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า	6	ครั้ง	หรือทุกๆ	2	เดือน	ใน
หนึง่ปีบัญชีตามตารางนดัประชุมท่ีไดก้ำาหนดไว้ลว่งหนา้ท้ังปี	และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น
และเหมาะสม	โดยแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย	7	วัน	สำาหรับประชุมทุกครัง้จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	

 - มีการกำาหนดวาระชัดเจนลว่งหนา้	ท้ังนี	้เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	5	 วันทำาการ	 เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษา	และ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

 - ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝา่ยจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่ือการอภปิราย	
และเพียงพอสำาหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็สำาคญั	เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

 - ในการพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ	กรรมการซ่ึงมีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีพิจารณา	ไม่มีสทิธอิอกเสยีงและต้อง
ไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ

 - การประชุมทุกครั้ง	ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 - นอกจากนี	้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิารยังสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม	ท้ังนีเ้พ่ือเปิดโอกาส
ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภปิรายปัญหาตา่งๆ	ท่ีอยู่ในความสนใจร่วมกนั	โดยไม่มีกรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กันกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	จำานวน	1	ครั้ง	ในวันที่	19	ธันวาคม	2561

 5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการจำานวนหน่ึง	จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพ่ือทำาหน้าท่ีพิเศษ	 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริษัท	มีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทปัจจบัุน	คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ		ชุด
ย่อยจำานวน	5	คณะได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย

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

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีองคป์ระกอบและคณุสมบัตคิรบถว้นตามแนวทางท่ีสำานกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด	โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย	3	ท่าน	และมีอย่างนอ้ย	1	ท่าน	ท่ีต้องมีความรู้	ความ
เข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	(ปีละ	4	ครั้ง)	
โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมไว้ลว่งหนา้ชัดเจน	และนำาสง่เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ตามที่กฎหมาย	และ/หรือ	หน่วยงานกำากับ
ดูแลประกาศกำาหนด	และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	2561	บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด	8	ครั้ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 8/8

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 8/8

3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 7/8

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	6	times	or	every	two	months	in	an	
accounting	year	in	accordance	with	the	meeting	calendar	scheduled	a	year	in	advance.	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	5	business	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.	

 - In	addition,	non-executive	directors	can	summon	a	meeting	among	themselves	as	deemed	appro-
priate in order to give opportunities for non-executive directors to discuss common issues without 

presence	of	executive	directors.	In	2018,	the	Audit	Committee	had	a	meeting	with	the	Company’s	
auditor	without	presence	of	management	on	December	19,	2018.		

 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

 

No Name Position No.	of	Attendance	of	the	Audit	
Comittee Meeting

1 Pol.Gen.	Somchai	 Vanichsenee Chairman	of	the	AuditCommittee/	Independent	Director 8/8

2 Dr.	Pennapha	 Dhanasarnsilp Member	of	the	Audit	Committee/	IndependentDirector 8/8

3 Mrs. Monluedee Sookpantarat Member	of	the	Audit	Committee/	Independent	Director 7/8

Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	Secretary	to	Audit	Committee

 Audit Committee

	 The	Audit	Committee’s	composition	and	qualifications	fully	conform	to	the	SET	and	the	SEC’s	guidelines.	
It	is	composed	of	no	fewer	than	3	directors,	at	least	one	of	whom	has	knowledge	and	understanding	or	experience	
in accounting or finance field sufficient for reviewing a financial statement.

	 The	Audit	Committee	holds	or	calls	a	meeting	as	deemed	appropriate	at	least	once	every	quarter	(4	times	a	
year).	The	meeting	agenda	is	clearly	pre-determined.	Relevant	documents	are	delivered	in	advance	to	the	committee	
members and other attendees to allow them sufficient to consider the issues or request additional information. The 

agenda	covers	all	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	and	as	required	by	laws	and/or	regulations	of	the	
regulator bodies.

	 In	2018,	the	Company	held	a	total	of	8	Audit	Committee’s	meetings.	As	of	31	December	2018,	the	Audit	
Committee	consisted	of	3	directors	as	follow
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	 ทั้งนี้	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำา
หนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิ	โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย	และดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และยังเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในสายการบัญชี
และการเงิน
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ว่าจ้างให้	บริษัท	 พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	ออดิท	 จำากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก	
(Outsource)	ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีนายเกษมศานต	์อิทธิ
ธรรมวินจิ	เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายในบรษัิทท่ีดูแลและประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	
	 โดยในปี	2561	บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	8	ครั้ง	

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และ/หรือ	การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

6.	จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบริษทัซึง่รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3)	ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7)	ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบัิติหนา้ท่ีตามกฎบัตร	(Charter)
(8)	รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	ในการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่า	มีรายการหรือการกระทำาดงัตอ่ไป

นี	้ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 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.	Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit;	the	Secretary	of	the	Audit	Committee,	is	
responsible	for	coordinating	between	the	Audit	Committee	and	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	
	 There	were	8	times	of	Audit	Committee	meeting	in	2018

 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	the	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	

Thailand 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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 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2561	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	
ดังนี้

 โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
	 1.พิจารณาและให้ความเห็นในเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 อันได้แก่	ขนาดและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรษัิทท่ีควรจะเป็นเม่ือพิจารณาตามขนาดและกลยุทธท์างธรุกจิของบรษัิท	เปรียบเทียบกบัขนาดและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน	 รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน	 เพ่ือปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
	 2.	กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก

-	คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท	และเป็นไปตามโครงสร้าง	ขนาด	และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

-	ความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
	 3.	สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้

-	ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

-	ในกรณท่ีีมีกรรมการพ้นจากตำาแหนง่โดยเหตอ่ืุนใด	(นอกจากการออกจากตำาแหนง่ตามวาระ)	เพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

-	 ในกรณีท่ีต้องแต่งต้ังกรรมการใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 4.	พิจารณาโครงสรา้ง	จำานวน	รูปแบบ	และหลกัเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนทุกประเภท	ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่	ประธานกรรมการ	กรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจบัุน	พิจารณาเปรยีบเทียบกบัข้อมูลการจา่ยคา่ตอบแทนของบริษัทอืน่ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
กับบริษัท	และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ใกล้เคียงกับบริษัท	เพื่อ
จงูใจและรักษาไว้ซ่ึงกรรมการท่ีมีคุณประโยชนก์บับรษัิท	และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 5.	พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และนำา
เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ตลอดจนนำาเสนอจำานวนและรูป
แบบการจา่ยค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินการปฏบัิตงิาน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 6.	พิจารณาความเหมาะสมและเงือ่นไขต่างๆ	เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้น	ใบสำาคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น	หรือหลกั
ทรพัย์อืน่ให้แกก่รรมการและพนกังาน	เพ่ือช่วยจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏบัิตหินา้ท่ีเพ่ือให้เกดิการสรา้งมูลคา่เพ่ิม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
	 7.	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 8.	ปฏิบัติการอ่ืนใดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.เพ็ญนภา		 ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2 นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์		 กรรมการ
3 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

No Name Position

1 Dr.	Pennapha Dhanasarnsilp Chairman

2 Mrs.Monluedee 	Sookpantarat	 Member

3 Mr.	Ekapak	 	Nirapathapongporn Member

 Nomination and Remuneration Committee
	 The	Company	appointed	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	consisting	of	3	directors	as	of	
31	December		2018	as	follows:

	 Mr.	Kasemsarn	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	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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 คณะกรรมก�รบริห�ร 
	 บรษัิทมีการจดัประชุมเพ่ือพิจารณาเรือ่งการบริหารกจิการของบรษัิทเป็นประจำาทุกสปัดาห์	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	
2561	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	2	ท่าน		ดังนี้

 

 โดยมีนายประสงค์		จรุงเบญจธรรม	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
	 1.	คณะกรรมการบริหาร	มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัทท้ังนี้ในการบริหารกจิการของบริษัทดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคบัหรอืคำาสัง่ใดๆ	ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด	นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ	 ท่ีจะนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
	 2.	จัดทำาวิสัยทัศน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนิน
งาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 3.	ตรวจสอบ	ตดิตามการดำาเนนินโยบาย	และแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ	ของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัท	มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	มีอำานาจพิจารณาอนมัุติเฉพาะกรณหีรือการดำาเนนิการใดๆ	อันเป็นปกตธิรุกจิของบริษัทภายใตว้งเงนิหรืองบ
ประมาณประจำาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และมีอำานาจดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้	โดยในการดำาเนิน
การใดๆ	ตามที่กล่าวข้างต้น	คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	ที่มีมูลค่าเกินกว่า	25	
ล้านบาท	 ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	 ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษัททำากับสถาบันการเงินใดๆ	(Project	
Finance)	ด้วย
	 5.	ให้คณะกรรมการบริหาร	รายงานผลการดำาเนนิงานในเร่ืองและภายในกำาหนดเวลาดงัตอ่ไปนี	้ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

5.1	รายงานผลการดำาเนนิงานของบริษัทรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5.2	รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษัิทซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจำาปีและงบการเงนิ
รายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3	รายงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
	 6.	ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร	เพ่ือพิจารณาดำาเนนิการใดๆ	ตามอำานาจหนา้ทีข่องตนท่ีกำาหนดในคำาสัง่
นี	้จะตอ้งประกอบด้วย	กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารท้ังหมดเข้ารว่มประชุม	จงึจะถอืว่าครบเป็น
องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้
	 7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ	1	เสียง	ในกรณีที่เสียงเท่ากัน	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก	1	เสียง
	 8.	การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร	จำาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
	 9.	ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึง่จะเรียก
ให้มีการประชุมเป็นกรณพิีเศษต่างหากจากการประชุมตามปกตกิ็ได	้แต่ท้ังนี	้ตอ้งบอกกลา่ว	วาระการประชุมลว่งหน้าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร	และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
	 10.	คณะกรรมการบริหาร	 จะแต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือบุคคลใดๆ	 เพ่ือทำาหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	หรือ
เพื่อให้ดำาเนินการใดๆ	แทน	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายปรินทร์		 โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 ดร.พินิจสรณ์		 ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการบริหาร

No. Name Position

1 Mr. Palin  Lojanagosin Chairman	of	Executive	Committee

2 Dr.	Pinijsorn  Luechaikajohnpan Executive	Director

	 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. 

	 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.

 Executive Committee 

	 The	Company	scheduled	meetings	to	review	its	management	and	performance	on	a	weekly	basis.	As	
of	31	December	2018,	the	Executive	Committee	consisted	of	2	members	as	below

 

	 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.
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	 11.	ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการ
มอบอำานาจช่วง	และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจท่ีให้
ไว้	 และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	 ข้อกำาหนดหรือคำาสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้กำาหนดไว้	 ท้ังนี้การมอบหมายอำานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ี
ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง	(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)	อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

	 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการ		ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2561		โดยไดรั้บการแตง่ต้ังจากกรรมการบรษัิท	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

 ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
	 1.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรับปรุงนโยบายการกำากบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิตสิากล	เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมัุตติลอดจนกำากบัดแูลให้มีการปฏบัิติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	 2.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรับปรงุนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม	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.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีประจำาปี	 และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
	 6.	แต่งตัง้คณะทำางาน	เพ่ือช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานตา่งๆ	ของคณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการท่ีดี	ตลอดจนแตง่
ต้ังท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเพ่ือให้คำาปรึกษาและให้คำาแนะนำา	ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานของคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 7.	ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2561	ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและอยา่ง
น้อย	1	ท่านเป็นกรรมการอิสระ	ดังต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

3 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ
3 นายธเนษฐ 	โลจนะโกสินทร์ กรรมการ

4 นายเอกภักดิ์	 นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
โดยมีนายเกษมศานต์	อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

No Name Position

1 Pol.	Gen	Somchai	 Vanichsenee Chairman

2 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn Member

3 Dr.	Pennapa Dhanasarnsilp Member

	 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	doneness	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 Governance Committee 

	 The	Board	of	Directors	established	the	Corporate	Governance	Committee.	As	of	31	December	2018,	
3	members	of	the	Corporate	Governance	Committee	appointed	by	the	Board	of	Directors	are	as	listed	below.	

 Risk Management Committee 
 The Company has set up the Risk Management Committee by appointing the following directors from 

the	Board	of	Directors	where	at	least	one	director	is	an	independent	director	as	listed	below.

 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’	meetings.
	 5.	Evaluate	the	performance	of	the	Corporate	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	Corporate	Governance	Committee	and	appoint	
independent consultants with relevant knowledge and expertise to give advices and recommendations as we 

as	support	any	duty	of	the	Corporate	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. 

No Name Position

1 Mrs. Monluedee  	Sookpantarat Chairman

2 Dr.	Pinijsorn Luechaikajohnpan Member

3 Mr. Tanet  Lojanagosin Member

4 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn Member

	 Mr.	Kasemsarn	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	secretary	of	the	Risk	Management	Committee.
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 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	 1.	กำาหนด	และทบทวน	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 2.	กำากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้า
หมายทางธุรกิจ	รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง	ติดตาม	และประเมินผล	การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
(Risk	Management	Committee)	เพื่อนำาไปดำาเนินการ
	 4.	 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 รวมท้ัง
แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา	(Mitigation	Plan)	และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง	
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
	 5.	สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 6.	รายงานผลการบริหารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	และในกรณท่ีีมีปัจจยั	หรอืเหตุการณ์
สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด
	 7.		พิจารณาสอบทานการลงทุนในต่างประเทศ
	 8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 6) ฝ่ายบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ไว้แยกจากกนัอย่างชัดเจน	กลา่วโดยสรุป	คือ	คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจหนา้ท่ีกำาหนดนโยบายและติดตามการปฏบัิติ
งานของฝ่ายบริหาร	และฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที ่ในการนำานโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท	โดยมีอำานาจ	หน้าที่
และความรับผิดชอบ	ดังนี้

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
1.	การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบริษัทโดยรวมเพ่ือเป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการดำาเนนิธุรกจิของบริษัท

และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.	กำาหนดกลยุทธ์	และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.	ดำาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4.	สั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5.	อนมัุติ	และ/หรือ	มอบอำานาจการทำานติกิรรมเพ่ือผกูพันบริษัทสำาหรบัธรุกรรมปกติของบริษัทรวมถงึธรุกรรม

ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	ให้ดำาเนินการแทน	ทั้งนี้	ให้รวมถึง	ธุรกรรมใดๆ	ที่
ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง

6.	ประสานงาน	ผูบ้ริหาร	และพนกังาน	เพ่ือปฏบัิติตามนโยบายและทิศทางธรุกจิท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท
7.	แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่บริษัท
8.	พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้าง	ร้าน	หรือสถาบัน

การเงิน	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9.	พิจารณาอนมัุตกิารจา่ยคา่ใช้จา่ยการดำาเนนิงานปกติในวงเงนิตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนุมัตมิอบหมายไว้
10.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์	 เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติมอบหมายไว้
11.	อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ	 ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ	และให้นำา

เสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12.	อนุมตักิารใชจ้า่ยเงินลงทนุทีส่ำาคญัๆ	ที่ไดก้ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสำาหรบัป	ีหรอืทีค่ณะกรรมการ

บริษัท	ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13.	 ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก																				

ธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ

 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.	Consideration	and	Approval	the	Foreign	Investment.
8.	Perform	any	duty	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 

   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	summarised	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.	pprove	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.
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14.	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ	และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15.	พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัท
16.	 พิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	 เช่น	 ซ้ือขายสินค้าด้วยราคา

ตลาด	การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ	และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป	เป็นต้น	ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

17.	อนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย	และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18.	ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เป็นกรณีๆ	ไป	ทั้งนี้ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารไม่มีอำานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	รายการได้มา
จำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์สำาคัญของบริษัทและ/หรือ	รายการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย	 ยกเว้นเป็นรายการ
ท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าท่ีได้มีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์	 โดยได้อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น	 ในการทำารายการเกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
 

 7) เลขานุการบริษัท
	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิงกับ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ร.บ.	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1)	ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการปฎบัิติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท	และการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

(2)	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น
(3)	ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4)	 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(5)	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(6)	จดัเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกีย่วกบัธรุกจิของบริษัท	รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนินธุรกจิ

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
(7)	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น	
กรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 ฝ่ายบัญชี	 เป็นต้น	 ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีจัดข้ึน	 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	สำานักงานก.ล.ต.	
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย	สมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย	และสถาบันผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ	
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนือ่ง	เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งความรู	้ปรบัปรุงการปฏบัิตงิาน	อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ี
ให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน		โดยบรษัิทจะแจง้ให้กรรมการและผู้ท่ีเกีย่วข้องทราบเกีย่วกบัหลกัสตูรการฝกึอบรมต่างๆ	ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น	
ทั้งนี้	ในปี	2561	คณะกรรมการของบริษัท	ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนา	ดังต่อไปนี้

รายชื่อ หลักสูตร

นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ 1.	KPMG	Executive	Briefing:	Sustainability	Trends	and	Reporting	with	a	summary	of	the	issues	raised,	practical	
recommendations	for	improvement,	and	areas	of	focus	ahead	of	the	2018,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
2.	PwC	Forensics	Seminar	on	Employee	Fraud	and	Labour	Law	in	Actions,	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอ
เอส	จำากัด
3.	PwC	Forensics	Seminar	on	Third	Party	Due	Diligence:	Ethical	and	Transparent	Supply	Chain	,		บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
4.	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำาลึกและเชิดชูเกียรติ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	เกษรี	ณรงค์เดช	ครั้งที่	2	(2nd	KESREE	
NARONGDEJ	Forum)	เร่ือง	“บัญชีกับความย่ังยืนในกระแสดิจิตอล”	,	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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	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	Limited	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	its	people	who	are	related	to	the	corporate	governance	framework	
of the Company such as director, member of the sub-committee, management, company secretary, investor 

relation	divisions,	accounting	division,	etc.	to	attend	training	sessions	or	activities	organized	by	Thai	Institute	of	
Directors	(IOD),	the	Securities	and	Exchange	Commission,	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	Thai	Listed	Com-

panies	Association,	Thai	Investors	Association	and	other	professional	associations	on	a	regular	and	continuous	
basis in order for them to have a continuous learning which would enable them to improve the business oper-

ations in a way that shall be beneficial to their role undertaking. The Company shall notify directors and related 

individual of the training curriculum deemed relevant and beneficial to them to better perform their duties. 

In	2018,	there	were	5	directors	attending	the	following	training	programs;
Name Training Program

Mrs.Monluedee Sookpantarat 1.	KPMG	Executive	Briefing:	Sustainability	Trends	and	Reporting	with	a	summary	of	the	issues	raised,	practical
recommendations	for	improvement,	and	areas	of	focus	ahead	of	the	2018,	KPMG	Phoomchai	Audit	Ltd.	
2.	PwC	Forensics	Seminar	on	Employee	Fraud	and	Labour	Law	in	Actions,		PricewaterhouseCoopers	ABAS	Ltd.
3.	PwC	Forensics	Seminar	on	Third	Party	Due	Diligence:	Ethical	and	Transparent	Supply	Chain	,		PricewaterhouseCoopers	
ABAS	Ltd.
4.	2nd	KESREE	NARONGDEJ	Forum		Re	:	Accounting	and	Sustainability	in	Digital	Era”	,	Faculty	of	Commerce	and	
Accountancy,	Thammasat	University	and	The	Stock	Exchange	of	Thailand
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	 นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่	 โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง	โดยให้เลขานุการบริษัท	นำาเสนอเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหิน้าท่ีของ
กรรมการใหม่	เช่น	คู่มือการกำากบัดูแลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ	ข้อบังคับบรษัิทโครงสรา้งการลงทุน	โครงสร้างผู้
ถือหุ้น	ผลการดำาเนินงาน	กฎหมาย	ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และหลักสูตรการอบรมกรรมการ	รวม
ท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทท้ังนีเ้พ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธุรกจิและการดำาเนนิงาน
ด้านต่างๆ	ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งเป็นครั้งแรก 
	 พรอ้มท้ังจดัการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ไดร้บัทราบเกีย่วกบัลกัษณะธรุกจิ	ผลประกอบการ	แผนการดำาเนนิ
งานในอนาคตประเดน็ต่างๆ	ทีม่นียัสำาคัญต่อการดำาเนินธรุกิจ	ตลอดจนอำานาจ	หน้าที	่ความรบัผดิชอบ	กฎหมายและกฎ
เกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบับทบาหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้อง	เป็นผู้
บรรยายและตอบข้อซักถาม

 9) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธิผล	
ตลอดจนการดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะนำามาซ่ึงการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงมีการ
ดำาเนินการจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่	(Succession	Plan)	สำาหรับผู้บรหิารระดับสงู	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหาร	เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่ง	พิจารณาจากความรู้	ศักยภาพ	ประสบการณ์	และ
ผลการปฏิบัติงานเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง	(Successor)	โดยมีการกำาหนดแผนพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะที่
จำาเป็นตามตำาแหน่งงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว	 เพ่ือให้ผู้สืบทอดตำาแหน่งมีความพร้อมท่ีจะสืบทอดตำาแหน่งได้	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	

(1)	ทดแทนบุคลากรในตำาแหน่งสำาคัญ	สำาหรับการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(2)	เพื่อตอบสนองแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำาลังคน	
(3)	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ	รวมท้ังเป็นการสร้างกำาลังใจในการทำางานเนื่องจากเป็นการ

สรรหาบุคลากรภายในองคก์รเป็นลำาดับแรก	ท้ังน้ี	บรษัิทไดพิ้จารณาตำาแหนง่ท่ีสำาคัญท่ีจำาเป็นตอ้งมีแผนสบืทอดตำาแหนง่	
(Succession	Plan)	ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำาแหน่ง	 จะพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัย	เช่น	อายุ	ประสบการณ์ทำางาน	ความรู้ความชำานาญในงานที่ทำา	ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	เป็นต้น	

 10) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจำาปีการจดัทำารายงานทางการเงนิเป็นการจดัทำาตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำาเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา	รวมทั้ง
กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
	 นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความสำาคัญกบัเร่ืองการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการควบคุมภายใน	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

 ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน  

	 บริษัทให้ความสำาคญัตอ่การพิจารณารายการตา่งๆ	อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชนต่์อบรษัิทเป็นสำาคญั	ดงันัน้	จงึ
ให้ความสำาคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน	์รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรือรายการระหว่าง
กัน	โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

1.	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด	 เพ่ือเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือ
ปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

2.	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ	 ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.	มีการนำาเสนอรายการท่ีเกีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นกอ่นเสนอขออนมัุติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 Furthermore, the Company realizes an importance of the orientation program for new directors by 

conducting	an	orientation	program	every	time	when	a	new	director	comes	on	board.	The	Company	Secretary	is	
responsible	for	presenting	related	documents	and	information	that	a	new	director	needs	to	know	to	perform	his/
her	duties	well	such	as	a	good	corporate	governance	and	business	ethics	manual,	the		Articles	of	Association	
of the Company, company structure, shareholding structure, operating performance, laws, guidelines, related 

regulations, board training courses, and other information related to the Company’s business to enable a new 

director to understand the business and operation of the Company. 

	 In	addition,	the	Company	provides	lectures	conducted	by	concerned	executives	on	the	nature	of	busi-
ness, operating results, future operation plans, issues significant to business operations, authority, duties, and 

responsibilities	of	the	Board	of	Directors	of	listed	companies.

 9) Succession Plan for High-Level Executives
	 The	Board	of	Directors	realizes	an	importance	of	an	ability	to	run	the	Company	efficiently,	effectively,	
and continuously which would lead to the Company’s sustainable growth and progress. The Company thus has 

put	in	place	its	succession	plan	for	high-level	executives.	The	Executive	Committee	made	the	succession	plan,	
In	this	regard,	the	qualified	person(s)	will	be	recruited	to	be	a	successor	by	considering	knowledge,	potentiality,	
and performance evaluation. Thereafter, the individual development plans, for both short-term and long-term 

development plans, which emphasizes on crucial knowledge and skills will be provided to ensure the successors 

will be ready and qualified for the positions that they will assume 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. 

 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	International	
Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	and	accounting	policies	must	be	carefully	selected	and	consistently	ap-
plied.	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.	
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 ก�รควบคุมภ�ยใน
	 คณะกรรมการบริษัท	จดัให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน	ท้ังด้านการเงนิ	และการปฏบัิติงาน	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิของบรษัิทอยู่เสมอ	จดัให้มีการกำาหนดลำาดบัข้ันของอำานาจอนุมัตแิละความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร	
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 กรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย	5	คน	โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ทั้งนี้กรรมการบริษัท	จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	หรือไม่ก็ได้
	 ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีในการสรรหา
กรรมการใหม่	โดยจะสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้	หรือเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง	(แล้วแต่กรณี)	โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	
ซ่ึงจะประกอบด้วยกรรมการในจำานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท	ความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท	(Board	Diversity)	ความเหมาะสมของคณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์
ในธุรกจิสือ่โฆษณา	และทักษะของกรรมการท่ีจำาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท	รวมถงึวิชาชีพ	ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน	เพศ	หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	โดย
การจัดทำา	Board	Skill	Matrix	เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการของบริษัท	จากการแนะนำาของกรรมการอืน่ในบรษัิท	
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท	การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก	(Professional	
Search	Firm)	การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของหน่วยงานต่างๆ	หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ	
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตาม	
พระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศของคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถงึประกาศข้อบังคับ	และ/หรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ทั้งนี้	ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม	(1)	 เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการที่จะพึงมี	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน	1	 ใน	3	ของจำานวน
กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	
3	กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปีแรก	และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้	ให้จบัสลากกนั	สว่นปีหลงัๆ	ต่อ
ไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น	
อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหนง่อีกได	้ท้ังนีน้อกจากการพ้นตำาแหนง่ตามวาระแลว้กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่ง
เมื่อ	

(1)	ตาย	
(2)	ลาออก	
(3)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย		
(4)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	 ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง	มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	หรือ	
(5)	ศาลมีคำาสั่งให้ออก

	 นอกจากนี้	บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด	หรือเข้า
เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น	ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย

 Internal Control
	 The	Board	of	Directors	put	in	place	internal	control	systems	that	cover	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. Please note that all 

rules and regulations must be published in writing. 

Nomination and Appointment of Director and Top Management

 Director

 The	Board	of	Directors	is	composed	of	at	least	5	directors;	at	least	half	of	all	directors	must	be	domiciled	
in Thailand. The Board member may or may not be a shareholder of the Company.

For	nominating	and	appointing	directors,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	is	responsible	for	
nominating	new	directors	to	the	Board	of	Directors	and	the	Board	is	responsible	for	appointing	or	proposing	
the	nomination	in	the	shareholders’	meeting	for	shareholders	to	vote	for	the	appointment	(as	the	case	may	be).	
The	criteria	in	consideration	for	nominating	new	directors	are	the	structure	of	the	Board	of	Directors	including	
appropriate number of directors, board diversity, qualification, knowledge, capability, and experience in media 

business, missing director skills, profession, specialization, and gender. The nomination process may also start 

from the list of major shareholders who has business experiences beneficial to the Company. From the process, 

the	Board	Skill	Matrix	shall	be	developed	to	determine	the	qualification	of	the	new	board	member	and	the	
Nomination	and	Remuneration	Committee	may	nominate	new	directors	from	recommendation	other	directors	of	the	
Company, nomination by shareholders, professional search firm, director pool of other organizations, or from other 

ways	as	deemed	appropriate.		Such	nominated	individual	must	have	qualification	according	to	Public	Limited	
Campanies	Act,	B.E.2535,	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Notification	of	the	Office	of	the	Securities	and	
Exchange	Commission,	the	Notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	as	well	as	related	rules	and	
regulations.	However,	the	nomination	of	new	director	must	be	approved	by	the	Board	of	Directors’	meeting	and/or	
shareholders’	meeting	(as	the	case	may	be).	Per	the	company’s	rules,	the	shareholders’	meeting	can	approve	
the appointment of new director using the following rules and procedures. 

	 (1)	A	shareholder	shall	have	one	vote	for	each	share	he	holds	or	represents.	
	 (2)	Each	shareholder	can	use	all	the	voting	rights	per	(1)	to	elect	one	individual	director	or	several	
directors	but	cannot	allocate	voting	rights	unequally	for	each	individual	candidate.	In	the	other	words,	the	votes	
shall not be distributed. 

	 (3)	The	candidates	shall	be	ranked	in	descending	order	from	the	highest	number	of	votes	received	
to	the	lowest	and	shall	be	appointed	as	directors	in	that	order	until	all	of	the	director	positions	are	filled.	If	the	
votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors 

to be exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote. 

	 At	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	each	year,	one-third	of	the	total	directors	must	retire	
from	office.	If	it	is	not	possible	to	divide	the	total	number	of	directors	evenly	by	three,	the	number	closest	to	
one-third	must	retire	from	the	Company.		In	the	first	year	and	second	year	after	the	Company	became	a	listed	
company, the way to determine retiring directors is by drawing lots.  For the following years, the length of 

service on the Board should be considered, so that those who have served longest are most eligible to retire. 

Nevertheless,	a	retiring	director	is	eligible	for	re-election.	Other	than	retiring	from	completing	the	directorship	
term, a director is considered retired from the Board due to:-

	 (1)	Death
	 (2)	Resignation
	 (3)	Lack	of	qualifications	or	prohibitions	by	laws
	 (4)	The	shareholders’	meeting	votes	of	no	less	than	75%	of	the	number	of	shareholders	who	are	present	in	
the meeting and eligible to vote and holding an aggregate number of shares of no less than half of total number 

of shares held by all shareholders who are present in the meeting and eligible to vote.

	 (5)	Retirement	order	by	the	court
	 In	addition,	the	Company	set	a	policy	to	prohibit	its	directors	from	undertaking	the	same	nature	of	
business or any business that may be in competition with the Company’s business, or becoming limited partners 

or partners with unlimited liabilities in partnerships, or undertaking directorship role in any limited company or 

public companies which undertake the same nature of business or any business that may be in competition 

with the Company’s business unless this is transparently notified in the shareholders’ meeting before the voting 

to appoint such director. Furthermore, directors must notify the Company as soon as possible when knowing 
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ไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ	ที่บริษัททำาขึ้นหรือถือหุ้น	หุ้นกู้	เพิ่มขึ้นหรือลด
ลงในบริษัท	หรือบริษัทในเครือ
	 ท้ังนี้	 กรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา	พอท่ีจะ
สามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	นอกจากนี้	บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ	
ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	
 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการท่ีเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในตำาแหนง่
คราวละ	3	ปี	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการบริษัท	
กล่าวคือ	กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้กรณีท่ี
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ท่ีมีคณุสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำาหนด	
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
	 ท้ังนี	้บริษัท	มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ที่	ทจ.28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับลงวันที่	15	
ธันวาคม	พ.ศ.	2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ดังนี้

1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ	ด้วย

2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	
มารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	และบุตรรวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจ
ควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพันธท์างธรุกจิกบับริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทรว่ม	
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า	2	ปีกอ่น
วันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำา
เป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ	การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค้ำาประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็น
ไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการ
ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว	ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนในระหว่าง		1	ปีกอ่น
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่	เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย	เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า	2	ปีกอ่นวันท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.

7.	ไมเ่ปน็กรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตั้งขึน้เพือ่เปน็ตัวแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้ือหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้ือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน

of their direct and indirect interests in any contracts that the Company entered or about to enter into and when 

acquiring or divesting of the shares or debentures of the Company or its subsidiaries.      

	 At	least	one	director	must	be	individual	with	knowledge	and	experience	in	media	business	with	a	capability	
to	review	the	Company’s	financial	statements.	In	addition,	the	Company	shall	consider	other	qualifications	as	
well such as business experience, specialization in an area related to the business, ethical qualification and etc. 

 Independent Member of Audit Committee 

 The	Audit	Committee	comprises	at	least	3	independent	directors	who	have	an	office	term	of	3	years.	
Criteria	and	procedures	for	appointing	the	member	of	the	Audit	Committee	shall	be	in	accordance	with	criteria	
and	procedures	for	appointing	the	Company’s	Board	of	Directors.	The	member	of	the	Audit	Committee	who	
retires	after	completing	the	office	term	may	be	re-elected	in	case	that	there	is	a	vacancy	in	the	Audit	Committee	
due	to	causes	other	than	retirement	from	completing	office	terms.	The	Board	of	Directors	shall	appoint	qualified	
individual	to	fill	in	the	vacancy	so	the	Audit	Committee	can	have	sufficient	number	of	members	as	stipulated	
by	the	Board	of	Directors.	The	replacing	member	shall	have	an	office	term	equal	to	the	remaining	office	term	
of	the	member	whom	he/she	replaces.	
 The Company has a policy to nominate audit committee and independent director in accordance with 

the	Notification	of	the	Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	No.	ThorJor.28/2551	re:	Application	
for	and	Approval	of	Offer	for	Sale	of	Newly	Issued	Shares	dated	December	15,	2008	(including	any	further	
amendment).	The	Company’s	qualifications	for	audit	committee	are	as	follows:

1.	Shall	not	hold	shares	exceeding	1.0%	of	the	total	number	of	voting	shares	of	the	Company,	its	
parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, including shares held by related 

persons of such independent director.

2.	Shall	neither	be	nor	have	ever	been	a	director	with	management	authority,	employee,	staff	member,	
advisor who receives a salary or is a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate, 

same-tier subsidiary company, major shareholder or controlling person unless the foregoing status has ended 

not	less	than	two	years	prior	to	the	date	of	becoming	a	director.	Such	prohibitions	shall	not,	however,	include	cases	
where the independent director previously served as a government officer or an advisor to a government agency 

which is a major shareholder or controlling person of the Company.

3.	Shall	not	be	a	person	related	by	blood	or	legal	registration	as	father,	mother,	spouse,	sibling,	or	
child, including spouse of child of other directors, of an executive, major shareholder, controlling person, or 

person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.

4.	Shall	neither	have	nor	have	ever	had	a	business	relationship	with	the	Company,	its	parent	company,	
subsidiary,	associate,	major	shareholder	or	controlling	person,	in	a	manner	that	may	interfere	with	his/her	independent	
judgment, and neither is nor has ever been a significant shareholder or controlling person of any person having a 

business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling 

person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of     becoming an 

independent	director.	The	term	“business	relationship”	shall	include	any	normal	business	transaction,	rental	or	lease	
of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through 

receiving or extending loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result 

in	the	applicant	or	his/her	counterparty	being	subject	to	indebtedness	payable	to	the	other	party	in	the	amount	of	
3%	or	more	of	the	net	tangible	assets	of	the	applicant	or	20	Million	Baht	or	more,	whichever	is	lower.	The	amount	
of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions 

under	the	Notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	governing	rules	on	connected	transactions.	The	
consideration of such indebtedness shall include indebtedness incurred during the period of one year prior to the 

date on which the business relationship with the person commences

5.	Shall	not	be	nor	have	ever	been	an	auditor	of	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	associate,	
major shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit 

firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling 

person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of  submission for 

approval	to	the	Securities		and	Exchange	Commission	
6.	Shall	not	be	nor	have	ever	been	a	provider	of	any	professional	services	including	legal	advisor	or	financial	

advisor	who	receives	service	fees	exceeding	2	Million	Baht	per	year	from	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	
associate, major shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person or partner 

of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to 

prior	to	the	date	of	submission	for	approval	to	the	Securities		and	Exchange	Commission	
7.	Shall	not	be	a	director	appointed	as	representative	of	the	Board	of	Directors,	major	shareholder	or	

shareholder who is related to a major shareholder of the Company.

8.	Shall	not	undertake	any	business	in	the	same	nature	and	in	competition	with	the	business	of	the	
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เดอืนประจำา	หรือถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัท

ย่อย	บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
11.	ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 ปัจจบัุน	บรษัิทมีกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	คดิเป็นสดัสว่นมากกว่า	1	ใน	3	หรอืร้อยละ	37.5	ของกรรมการท้ัง
คณะ	ได้แก่	(1)	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	(2)	ดร.เพ็ญนภา		ธนสารศิลป์		(3)	นางมลฤดี		สุขพันธรัชต์		โดยกรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดข้าง
ต้น	ทั้งนี้	ในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา	กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท
	 นอกจากนี้	 กรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	
นอกจากนี้	บริษัท	จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ	ประกอบด้วย	 เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	

 คณะกรรมการบริหาร
	 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้แตง่ตัง้โดยจะพิจารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทท่ีสามารถบรหิารงานในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบริษัท	
และสามารถกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนิน
งานของบริษัทย่อย	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	ดังนี้

 1) ก�รส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย
	 บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท นายปรินทร์	
โลจนะโกสินทร์

ดร.พินิจสรณ์		
ลือชัยขจรพันธ์

บริษัท	เวอริซายน์	จำากัด
บริษัท	แอด	คูซีน	จำากัด
บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด
บริษัท	โกลิ้งค์	ออนไลน์	จำากัด
บริษัท	เอสอาร์พีบี	มีเดีย	จำากัด
บริษัท	เดอะ	วันพลัส	จำากัด
บริษัท	เมอซี่	พลัส	จำากัด
บริษัท	แม็กซ์วิว	มีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด
บริษัท	ทริปเปิลเพลย์	จำากัด
บริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำากัด
บริษัท	แพลน	บี	มาเลเซีย	เอสดีเอ็น	บีเอชดี	
บริษัท	แพลน	บี	อีเลฟเว่น	จำากัด
บริษัท	ไบรท์	สกาย	มีเดีย	จำากัด	
บริษัท	ปัญญาทิพย์	แพลน	บี	มีเดีย	ลาว	จำากัด
บริษัท	ดับบลิว	พี	เอส	มีเดีย	จำากัด
บริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด
บริษัท	ไซน์	เวิร์ค	มีเดีย	
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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Company or its subsidiary, nor be a significant partner in a partnership or director with management authority,    

employee,	staff	member	or	advisor	who	receives	salary	or	holds	shares	exceeding	1%	of	the	total	number	of	shares	
with voting rights of another company which undertakes business in the same nature and in competition with the 

business of the Company or its subsidiary.

9.	Shall	not	have	any	other	characteristic	that	limits	his	or	her	ability	to	express	independent	opinions	
regarding the Company’s operations.

10.	Shall	not	be	a	director	who	is	assigned	by	the	Board	of	Directors	to	make	decisions	relating	to	business	
operations of the Company, its parent company, subsidiary, associate, same-tier subsidiary, major shareholders, 

or controlling persons.

11.	Shall	not	be	a	director	of	subsidiary	or	same-tier	subsidiary	with	listed	company	status.
	 Currently,	the	Company	has	3	independent	directors	representing	1	out	of	3	or	37.50	percent	of	all	
directors	including	(1)	Pol.Gen.	Somchai	Vanichsenee,	(2)	Dr.	Pennapa	Dhanasarnsilp,	(3)	Mrs.	Monluedee	
Sookpantarat.	These	independent	directors	are	independent	from	major	shareholders	and	management	and	
pass all the qualifications listed above. For the past accounting period, the independent directors neither involved 

in any business nor provided any professional services to the Company.  

	 In	addition,	at	least	one	independent	director	who	also	undertake	audit	committee	role	must	have	a	
sufficient understanding of, and experience in, accounting or finance to take a responsibility in reviewing the 

Company’s financial statement. Furthermore, the Company may consider other qualifications including business 

experience, specialization related to business, and ethical qualification and etc. 

 Executive Committee 
	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	nominating	and	appointing	Executive	Committee	by	considering	
from the directors and top executives of the Company who are capable of overseeing the general business and 

management issues of the Company and capable of drawing up corporate policy, strategy, budget, management 

structure including internal control and corporate performance assessment according to the policy stipulated 

by	the	Board	of	Directors.	The	Executive	Committee	comprises	at	least	3	executive	directors.	

 Oversight of Company’s Subsidiaries and Associates
	 The	Board	of	Directors	has	set	forth	mechanisms	for	overseeing	and	monitoring	the	management	and	
operations of Company’s subsidiaries and associates to protect the Company’s investment as follows.

 1) Placing the Company’s representative on the Board of subsidiaries
 The Company has placed its representative on the board of the subsidiaries with details shown in the 

following table. Subsidiary Mr.Palin Lojanagosin Dr.Pinijsorn	Luechaikajohnpan

Verisign	Co.,	Ltd.
Ads	Cuisine	Co.,	Ltd.
Master	Standard	Display	Co.,	Ltd.
Golink	Online	Co.,	Ltd.
SRPB	Media	Co.,	Ltd.
The	One	Plus	Co.,	Ltd.
Mercy Plus Co., Ltd

Maxview	Media	Group	Co.,	Ltd.
Triple Play Co., Ltd.

Tuna	Advertising	Co.,	Ltd.
Plan	B	Malaysia	SDN	BHD	
Plan	B	Eleven	Co.,	Ltd.
Bright	Sky	Media	Co.,	Ltd.	
Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd.

W.P.S.	Media	Co.,	Ltd.
BNK48	Office	Co.,	Ltd.
Sign	Work	Media	Co.,	Ltd.

Director
Director
Director
Director
Director
Director
	Director
	Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

-

Director
Director
Director
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 2) กลไกในก�รกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
	 บริษัทกำาหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานท่ีเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท	นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำารายการเกี่ยวโยง	การได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซ่ึงสนิทรพัย์หรือการทำารายการสำาคญัอืน่ใดของบรษัิทดังกลา่ว	ให้ครบถว้นถกูตอ้ง	ใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลู
และการทำารายการข้ันต้นในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ	รวมถงึตอ้งกำากบัให้มีการจดัเกบ็ข้อมูลการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี	(Good	Governance)	และเพ่ือความ
โปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	
บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท	ดังนี้
	 1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	 ระดับผู้
อำานวยการฝ่ายข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	เกีย่วกบัหนา้ท่ีท่ีต้องจดัทำาและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	คูส่มรส	และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทกำาหนด
โทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 2.	กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	รวมถงึผู้ดำารงตำาแหนง่ระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงนิท่ีเป็นระดับ
ผูอ้ำานวยการฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	จดัทำาและนำาสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	ของคูส่มรส	และของบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ	ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทซ่ึงมีหน้าท่ีรวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
	 3.	กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า	และผู้ปฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง	ท่ีไดรั้บทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคญั	ซ่ึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	
หรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกว่าบรษัิท	จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแลว้	โดยบรษัิท
จะแจง้ให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงนิท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝา่ย
ข้ึนไปหรือเทียบเท่างดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	 วันล่วงหน้า
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
	 4.	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	โดยเร่ิมตั้งแต่การตัก
เตอืนเป็นหนงัสอื	ตัดคา่จา้ง	พักงานช่ัวคราวโดยไม่ไดรั้บคา่จา้ง	หรือให้ออกจากงาน	ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

 2) Mechanism for Overseeing Subsidiaries
 The Company has empowered the Company’s representative in the subsidiaries to oversee the     

subsidiaries’	businesses	to	ensure	subsidiaries’	policies	are	in	line	with	the	Company’s	policies.	Also,	the							
Company’s representatives must ensure that proper rules and procedures for connected transactions, disposal 

or acquisition of assets; or any other significant transactions of subsidiaries are completely and accurately stated 

in	the	Articles	of	Associations	of	the	subsidiaries.	Disclosure	policies	and	procedures	of	the	subsidiaries	must	
be in line with the Company’s ones and its information management and accounting records must allow the 

Company to review and gather information for developing consolidated financial statements in a timely manner.

Internal Information Management 
	 The	Board	of	Directors	highly	values	the	importance	of	good	governance	and	to	ensure	the	transparency	
and the prevention of misuse of internal information which has not yet publicly disclosed, the Company has set 

out the internal information policy as follows.

	 1.	The	Company	shall	provide	training	sessions	to	directors,	executives	as	well	as	management-level	
employees in the accounting and finance division who have higher or equal to division head position or  equivalent 

to educate them about their responsibilities to develop and submit the reports of securities holding in the Company 

under	their	names,	names	of	their	spouse,	and	names	of	their	children	who	are	minors	to	the	Securities	and	
Exchange	Commission	pursuant	to	Section	59	and	the	penalty	provision	per	Section	275	of	Securities	and	
Exchange	Act	B.E.	2535.	
	 2.		It	is	stipulated	that	directors	and	executives	including	management-level	employees	in	the	accounting	
and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent report their securities 

holding	and	the	holding	of	their	spouse	and	minor	children	in	a	report	format	to	the	Company	Secretary	
who is responsible for gathering and summarizing the securities holding reports and the change in securities 

holding	reports,	and	then	presenting	to	the	Board	of	Directors	before	submitting	to	the	Securities	and	Exchange																																	
Commission.	The	securities	holding	reports	must	be	submitted	within	30	days	from	the	date	of	appointment	as	director	
or	executives.	For	the	change	in	securities	holding	reports,	it	must	be	submitted	within	3	business	days	from	
the date of purchase, sales, transfer, and receiving a transfer of securities.  

	 3.	It	is	stipulated	that	directors,	executives	including	management-level	employees	in	the	accounting	
and finance division who have higher or equal to division head position or equivalent and involved operation 

officers who receive material inside information which may affect the stock price refrain from trading the Company’s 

securities from the period before the disclosure of financial statements or the Company’s financial and operating status to 

the public until the period after such information become public information. The Company shall notify directors, 

executives including management-level employees in the accounting and finance division who have higher or 

equal to division head position or equivalent in written that they need to refrain from trading the Company’s 

securities	at	least	30	days	in	advance	before	the	disclosure	of	material	information	to	the	public.	Also,	those	
related	to	inside	information	should	wait	at	least	24	hours	after	the	information	of	the	Company	has	disclosed	
to the public before they can trade the Company’s securities and must not disclose such information to anyone. 

	 4.	The	penalties	for	the	misuse	of	inside	information	are	regarded	as	a	disciplinary	offense	under	the	
regulations of the Company and the Company will consider sanctions as appropriate such as written warning, 

compensation reduction, work break without compensation, and dismissal or removal depending on the case 

of violation.
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	 เม่ือวันท่ี	19	 เมษายน	2561	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนของผูส้อบบัญชีสำาหรับปี	2561	เป็นจำานวนเงนิไม่เกนิ	4,060,000	บาท	บรษัิทและบรษัิทย่อยได้จา่ยค่าตอบแทน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่			31	ธันวาคม	2561	ให้แก่บริษัทสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	
เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น		5,090,000	ล้านบาท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย	ในด้านอื่น	ๆ	
นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น	

 ค่าบริการอื่น
	 -ไม่มี-

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 บริษัทได้มีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไปยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปี	2561	มีสิ่งที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คือ

 การกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
 (Cumulative Voting)
	 ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	35	ระบุไว้ว่าในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	ให้ถอืว่าหุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่	
ดังน้ัน	บริษัทจึงไม่ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทได้กำาหนดให้มีวิธิการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย	เช่น	การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อ
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า	เป็นต้น

Auditor Professional Fee 

	 The	2018	annual	Shareholders’	Meeting	dated	April	19,	2018	has	a	resolution	to	approve	an	auditor	
professional	fee	for	2018	totaling	THB	4,060,000.	The	Company	and	its	subsidiaries	had	paid	the	audit	and	review	fee	
on	its	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2018	to	EY	Company	Limited	totaling	THB			5,090,000	.	
The auditor has no other business relationship or interests with the Company and its subsidiaries in other aspects except 

an audit service.  

 

 Other Service Fee
	 -None-

Implementation of Good Corporate Governance Principles in Other Matters

	 The	company	has	continuously	implemented	the	Principles	of	Good	Corporate	Governance	for	Listed	
Companies	2012	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	In	2018	The	company	has	not	yet	implemented		some	of	
the following activities:

 Director election by cumulative voting

	 Article	35	of	The	company	prescribes	that	one	shareholders	shall	have	the	number	of	votes	equivalent	
to the number of shares held. The company therefore does not adopt cumulative voting method. However, other 

methods have been set to protect the right of individual shareholders, such as allowing an individual shareholder 

to nominate a director in advance.
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ประวัติคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
Board of Directors and Executive Officers Profile

อายุ	77	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
วปรอ.	รุ่น	377
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%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2557	-	ปัจจุบัน
 

2549	-	ปัจจุบัน

2545	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ประธานกรรมการ	บมจ.	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม
รองประธานกรรมการ	บมจ.	นวนคร

บริษัทจำากัด/องค์กรอื่น

2553	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ.	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.	ภูเก็ตแฟนตาซี

Age	77	(years)
Appoint date

1	August	2013
Educational Qualification

Master	of	Public	Administration	Chulalongkorn	University
Bachelor	of	Public	Administration,	Royal	Police	Cadet	Academy
The	Joint	Stae	-	Private	Sector	Class	377
Thai	Institute	of	Directors	Class	by	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
1)	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	6/2003
2)	Director	Certification	Program	(DCP)	Class	40/2004
3)	Audit	Committee	Program	(ACP)	Class	6/2005
4)	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	Class	8/2004
5)	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	
Class	4/2016	
Proportion of Shareholding in the Company

0.03%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
Family Relationship between Manager

-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2014	-	Present

2006	-	Present
2002	-	Present

Chairman	of	the	Board	of	Directors	Plan	B	Media	Pcl.
Independent	Director	and	Chairman	of	Audit	Committee	
Plan B Media Pcl.

Chairman	of	the	Board	NEP	Realty	and	Industry	Pcl.
Vice	Chairman	of	the	Board	Nava	Nakorn	Pcl.

Other Company and/or organization

2010	-	Present
2006	-	Present

Director	Nava	Nakorn	Electricity	Generating	Co.,	Ltd.
Independent	Director	and	Audit	Committee	Phuket	Fantasy	Pcl.	

 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
 Pol.Gen		Somchai		Vanichsenee		
	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	Chairman	of	the	Board/Independent	Director	and	Chairman	of		Audit	Committee

อายุ	36	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556	
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	สาขาการตลาด	
Depaul	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
28.45%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
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
ปัจจุบัน
2561	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2555	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการ	บจ.	แอลทีแมน
กรรมการ	บจ.	แพลน	บี	อินเวสเม้นท์	โฮลด้ิง
กรรมการ	บจ.	เอ๊าท์ดอร์	มีเดีย	อินเวสเม้นท์
กรรมการ	บจ.	เอ.บี.เอ็ม.	โกลบอล	อินเวสเม้นท์
กรรมการ	บจ.	แพลน	บี	โฮลด้ิง

Age	36	(years)
Appoint date

1	August	2013
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

28.45%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.		
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
Present

2018	-	Present
2013	-	Present
2013	-	Present
2012	-	Present
2011	-	Present

Director	of	subsidiaries	and	affiliate	company
Director	LTMAN	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.

   นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
    Mr. Palin Lojanagosin

			กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
			Director	/	Chief	Executive	Officer
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Age	33	(years)
Appoint date

1	August	2013
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-	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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

อายุ	33	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556	
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์	Shanghai	University
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายนายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	บจ.	พรีเม่ียม	แมนเนจเมนท์

อายุ	37	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปรญิญาเอก	เศรษฐศาสตร	์University	of	New	South	Wales	ประเทศออสเตรเลยี
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม)	
University	of	New	South	Wales	ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
7.25	% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	

บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
ปัจจุบัน
2561	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2553	-	2556

ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการ	บจ.	แอลทีเมน	
กรรมการ	บจ.	รัตนชาติ	เวนเจอร์
กรรมการ	บจ.	พี.ที.เค.	เทรดด้ิง
Project	leader,	The	Boston	Consulting	Group

Age	37	(years)
Appoint date

1	August	2013
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

7.25	%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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
Present

2018	-	Present
2010	-	Present
2007	-	Present
2010	-	2013

Director	of	subsidiaries	and	affiliate	company.
Director	LTMAN	Co.,	Ltd.
Director	Rattachart	Venture	Co.,	Ltd.
Director	P.T.K.	Trading	Co.,	Ltd..
Project	leader,	The	Boston	Consulting	Group

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
Mr. Tanate Lojanagosin  

กรรมการ
Director

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

อายุ	51	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor	Degree	of	Commerce,	Finance	major,	University	of	NSW
Bachelor	Degree	of	Law,	Law	major,	University	of	NSW
Graduate	Diploma,	Finance	major,	Australian	Securities	Institute
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	รุ่นที่	115/2558	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.05%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2558	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2539	-	ปัจจุบัน
2552	-	2554
2550	-	2552

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

Age	51	(years)
Appoint date

1	August	2013
Educational Qualification

Bachelor	Degree	of	Commerce,	Finance	major,	University	of	NSW
Bachelor	Degree	of	Law,	Law	major,	University	of	NSW
Graduate	Diploma,	Finance	major,	Australian	Securities	Institute
Director	Accreditation	Program	(DAP)of	Thai	Institute	class	115/2015
Proportion of Shareholding in the Company

0.05%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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
1996	-	Present
2009	-	2011
2007	-	2009

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

อายุ	38	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor	degree	of	Engineering,	Electrical/Communication,	
University of Melbourne

Bachelor degree of Commerce, Finance, University of Melbourne

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	รุ่นที่	134/2560	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.95	% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
บรษัิทจำากดั/องคก์รอ่ืน
2554	-	ปัจจุบัน
2546	-	2550

กรรมการ	บจ.	เอพีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล
Vice	President	Carnegie,	Wylie	and	Co

Age	38	(years)
Appoint date

1	August	2013
Educational Qualification

Bachelor	degree	of	Engineering,	Electrical/Communication,	
University of Melbourne

Bachelor degree of Commerce, Finance, University of Melbourne

Director	Accreditation	Program	(DAP)of	Thai	Institute	class	134/2017
Proportion of Shareholding in the Company

0.95	% 	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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
2003	-	2007

Director	APC	International	Co.,	Ltd.
Vice	President	Carnegie,	Wylie	and	Co

   นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์
    Mr.	Jay	Geoffrey	Wacher	
			กรรมการ	
			Director	

 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
 Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn	
	กรรมการ	
	Director	
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อายุ	54	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท		บัญชีมหาบัณฑิต	สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
อนุญาโตตุลาการ	สถาบันอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ	สำานักอนุญาโตตุลาการ	สำานักงานศาลยุติธรรม
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
		-	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	34/2548
		-	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	31/2546		
Audit	Committee	Program		(ACP)	รุ่นที่	23/2551		
หลักสูตร	Director	Diploma	Award	(Fellow	Member)	รุ่น	11/	2546
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2561
•	KPMG	Executive	Briefing:	Sustainability	Trends	and	Reporting	with	a	
summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, 

and	areas	of	focus	ahead	of	the	2018,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	
:KPMG	
•		PwC	Forensics	Seminar	on	Employee	Fraud	and	Labour	Law	in	Actions,	
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
•	PwC	Forensics	Seminar	on	Third	Party	Due	Diligence:	Ethical	and	
Transparent	Supply	Chain	,		บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	
จำากัด    

•	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำาลึกและเชิดชูเกียรติ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
เกษร	ีณรงคเ์ดช	ครัง้ท่ี	2	(2nd	KESREE	NARONGDEJ	Forum)	เรือ่ง	“บัญชีกบั
ความยัง่ยืนในกระแสดจิิตอล”	,	คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี		มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	โครงการสมัมนา	เสรมิความคดิ	ตดิปีกวิชาชีพ	กบัคณะพาณชิย์ฯ	ธรรมศาสตร	์
เรื่อง	“ประเด็นแตกต่างทางบัญชี	NPAEs	กับ	ภาษี	ด้านรายได้	และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต”	
และ	 เรื่อง	 “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี	NPAEs	กับ	ภาษี	ด้านสินทรัพย์และ
หนี้สิน	และการบัญชีเพ่ือการวางแผนและการวัดผล”,	 	คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	Trends	in	mediation	and	arbitration	for	the	maritime	sector,	สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ	(Thailand	Arbitration	Center	:THAC)	 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน

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

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2558	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน
2535	-	ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านบัญชีและการเงิน
บจ.	ผลิตไฟฟ้านวนคร
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Age	54	(years)
Appoint date

1	August	2013
Educational Qualification

Master	of		Accounting	Thammasat	University	
Bachelor	of		Accounting	Thammasat	University	(Honor)	
Certified	Public	Accountant	of	Thailand
Arbitrator	of	Thailand		Arbitration	Center
Arbitrator	of	Thailand		Arbitration	Center	,	Court	of	Justice
ASEAN	Chartered	Professional	Accountant
Director	Accreditation	Program	(DAP)	of	Thai	Institute	of	Directors	class	34/2005
Director	Certification	Program	(DCP)	of	Thai	Institute	of	Directors		class	31/2003
Audit	Committee	Program	(ACP)	class	23/2008
Director	Diploma	Award	(Fellow	Member)	Class	11/2003
Audit	Committee	Program	(ACP)	of	Thai	Institute	of	Directors		class	23/2008
Passing		the	exam	of	Director	Diploma	Award	(Fellow	Member)	of	Thai	
Institute	of	Directors	 
Course Attending Y2018
•	KPMG	Executive	Briefing:	Sustainability	Trends	and	Reporting	with	a	
summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, 

and	areas	of	focus	ahead	of	the	2018,	KPMG	Phoomchai	Audit	Ltd.	
•	PwC	Forensics	Seminar	on	Employee	Fraud	and	Labour	Law	in	Actions,		
PricewaterhouseCoopers	ABAS	Ltd.
•	PwC	Forensics	Seminar	on	Third	Party	Due	Diligence:	Ethical	and	
Transparent	Supply	Chain	,		PricewaterhouseCoopers	ABAS	Ltd.
•	2nd	KESREE	NARONGDEJ	Forum		Re	:	Accounting	and	Sustainability	
in	Digital	Era”	,	Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	
University	and	The	Stock	Exchange	of	Thailand
•	Seminar	with	Thammasat	Business	School		Re	“Accounting-NPAEs	
vs	Tax	:	Revenue	and	Fraud	Risk	Management”
and	 “Accounting-NPAEs	vs	Tax	:	Assets	,	Liabilities	and	Accounting	
for	Planning	and	Evaluation”,		Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	
Thammasat University

• Trends in mediation and arbitration for the maritime sector,  Thailand  

Arbitration	Center	:THAC
Proportion of Shareholding in the Company

0.03%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
Family Relationship between Manager

-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present

2015	-	Present

2015	-	Present

2007	-	Present

Independent	Director	and	Audit	Committee
Plan B Media Pcl.

Independent	Director	and	Chairman	of	Audit	Committee	
ASN	Broker	PCL.
Deputy	Managing	Director	-	Accounting	and	Finance	
Nava	Nakorn	Pcl.
Independent	Director	and	Audit	Committee
Asiasoft	Corporation		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.
Visiting	Lecturer	Bangkok	University
Visiting	LecturerThammasat	University

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
Mrs.	Monluedee			Sookpantarat	
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
Independent	Director	and		Audit	Committee					

อายุ	64	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556
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-	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
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
2561	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2555	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บจ.	อินเด็กซ์	ลิฟว่ิงมอลล์
กรรมการ	บมจ.	หลักทรัพย์	ไอ	วี	โกลบอล
กรรมการ	บจ.	เพนส์	อินเตอร์	เทรดด้ิง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บจ.เพนส์มาร์เก็ตต้ิงแอนด์	ดิสทริบิวช่ัน
กรรมการ	บจ.	ไทย	บุนคะ	แฟช่ัน

Age	64		(years)
Appoint date

1	August	2013
Educational Qualification

PhD	of		Business		Administration	Nova	University	
Master	of	Business	Administration	Thammasat	University
Bachelor	of	Economics	Chulalongkorn		University
Thai	Institute	of	Directors
Director	Certification	Program	(DCP)	Class	68/2005
Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	3/2003
Proportion of Shareholding in the Company

-None-	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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
2018	-	Present
2014	-	Present
2012	-	Present
2011	-	Present

2005	-	Present

Director	/	Audit	Committee	Index	Living	Mall	Co.,	Ltd.
Director	IV	Global	Securities	Plc.
Director		Pens	Intertrading	Co.,	Ltd.
Director	and	Chief	Executive	Officer	Pens	Marketing	&	
Distribution	Co.,	Ltd.
Director	Thai	Boonka	Fashion	Co.,	Ltd

อายุ	45	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	 วิทยาศาสตร์	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2556	-	ปัจจุบัน
2554	-	2556
2550	-	2554

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผู้จัดการโครงการ	บจ.	จีเนียส	ทราฟฟิค	ซีสเต็ม

 

Age	45	(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

0.04%	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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.

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
Dr.	Pennapha			Dhanasarnsilp	
กรรมการอิสระและ	กรรมการตรวจสอบ	
Independent	Director	and		Audit	Committee					

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
Miss Phakwan Wongpolthawee 

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
Chief	Business	Development	Office					
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อายุ	48	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	สาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.00%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน
2548	-	2555

ประธานฝ่ายบัญชีและการเงนิ	บมจ.	แพลน	บี	มเีดยี		
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
บมจ.	อินเด็กซ์	ครีเอทีฟ	วิลเลจ

Age	48	(years)
Educational Qualification

Master of Finance Ramkhamhaeng University

Bachelor	of	Accounting	Bangkok	University
Proportion of Shareholding in the Company

0.00%		Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.
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.

อายุ	38	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American	University	Washington	College	of	Law
ปริญญาโท	สาขากฎหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาตรี	กฎหมาย	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน
2552	-	2557
2549	-	2552

ท่ีปรกึษากฎหมายประจำาบรษัิท	บมจ.	แพลน	บี	มเีดยี
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.	สายการบินนกแอร์
ทนายความอาวุโส	บจ.	สยาม	ลเีกิล้	อินเตอรเ์นช่ันเนล	กรุฟ๊

อายุ	48	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2559-ปัจจุบัน
2557	-	2559
2556	-	2557
2555	-	2556

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผู้จัดการฝ่ายปฏบัิตกิาร	บรษัิท	เพิรล์แอนดด์นีมเีดยีเซอรวิ์ส	จำากดั
ผู้จดัการฝา่ยปฏบัิตกิาร	บรษัิท	เจซีเดอโก(ประเทศไทย)	จำากดั

Age	38	(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

-None-	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	and	
Exchange	Acct.	
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.

Age	48	(years)
Educational Qualification

Bachelor	of		General		Management	Phranakhon	Rajabhat	University
Proportion of Shareholding in the Company

-None-	Including	related	parties,	according	to	Section	59	of	the	Securities	
and	Exchange	Acct.	
Family Relationship between Manager

-None-
Working Experience in the past 5 years
2016	-	Present
2014	-	2016
2012	-	2013
2011	-	2012

Chief	Operating	Office	Plan	B	Media	Pcl.
Senior	Manager	Plan	B	Media	Pcl.
Operation	Manager	Per	and	Dean	Media	Service	co.,Ltd.
Operation	Manager	Jcdecaux	(Thailand)	Co.,Ltd.

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr. Prasong Jarungbenjatham 

ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	
Chief	Finance	Officer    

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม
Mr.	Nuttawut	Uyaisom	
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
Chief operating officer    

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
Mr.	Kasemsan		Itthithamwinit
เลขานุการบริษัท
Company	Secretary				

ลำาดับ ชื่อ	-	นามสกุล ตำาแหน่ง หุ้นสามัญ	(หุ้น)

จำานวนหุ้นท่ีถือ	
31	ธ.ค.60

ซ้ือ	(+)/	ขาย	(-)	
ระหว่างปี

จำานวนหุ้นท่ีถือ	
31	ธ.ค.	61

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์	
นายธเนษฐ	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายเจย์	เจฟฟรีย์	
นายเอกภักดิ์	
ดร.	เพ็ญนภา
นางมลฤดี
นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นายณัฐวุฒิ

วาณิชเสนี	

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
อู่ยายโสม

ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ	
กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ประธานฝ่ายการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่่ายปฏิบัติการ

1,050,000	

1,000,000,000	
-

	255,780,758	
	1,625,000	
	33,607,587	

-

	950,000		
177,766	
	2,049,206	

-

-

+4,068,100
-

-

-

-

-

-

-177,700
-699,000

-

1,050,000

1,004,068,100
-

255,780,758
1,625,000
33,607,587

-

950,000
66

1,350,206
-

ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมก�รและผู้บริห�รในบริษัทและบริษัทย่อย
สำ�หรับรอบปีที่ผ่�นม� 
Directors and Management’s Shareholding in PLANB as of 31 December 2018

No. Name Position No.	of	ordinary	shares

31/12/2017 Buy	(+)/	Sell	(-) 31/12/2018

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

Pol.Gen.	Somchai

Mr. Palin

Mr. Tanate

Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Geoffrey
Mr.	Ekapak
Dr.	Pennapha

Mrs. Monluedee

Mr.Prasong

Miss Phakwan

Mr.	Nuttawaut

Vanichsenee

Lojanagosin

Lojanagosin

Luechaikajohnpan 

Wacher

Nirapathpongporn
Dhanasarnsilp	

Sookpantarat

Jarungbenjatham

Wongpolthawee

Uyaisom

Chairman	of	Board	of	Director/
Independent	Director/	
Chairman	of	Audit	Committee
Director	and	CEO
Director
Director/	Managing	Director
Director
Director
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Chief	Financial	Officer
Chief	Business	Development	Officer
Chief	Operating	Officer

1,050,000	
 

 

1,000,000,000	
-

	255,780,758	
	1,625,000	
	33,607,587	

-

	950,000	
 

177,766	
	2,049,206	

-

-

+4,068,100
-

-

-

-

-

-

-177,700
-699,000

-

1,050,000

1,004,068,100
-

255,780,758
1,625,000
33,607,587

-

950,000

66
1,350,206

-
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ร�ยก�รระหว่�งกัน
Related Party Transactions

	 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน	ปี2560	และ	ปี2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ	(ล้านบาท) ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี2560 ปี2561

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

เช่าอาคาร
บรษัิทฯ	เช่าอาคารสำานกังาน	
เลขท่ี	1213/420	และ	1213/531	
ซอยลาดพรา้ว	94	(ปัญจมิตร)	
แขวงพลบัพลา	เขตวงัทองหลาง	
กรงุเทพฯ	เพือ่ใช้เป็นสำานกังาน
สาขา	และโกดังสำานักงานของ	
บริษัทฯ	 ตามลำาดับ	 โดยมี
ระยะเวลาการเช่าคราวละ	3	ปี
-	ค่าเช่าอาคาร
-	เงินมัดจำาค่าเช่า

3.64
0.40

3.64
0.40

บรษัิทฯ	เช่าอาคารจากนายปรนิทร	์โลจนะโกสนิทร	์
เพื่อใช้เป็น	สำานักงานสาขา	และโกดังสำานักงาน
ของบริษัทฯ	โดยอัตราค่าเช่า	เป็นอัตราที่เหมาะ
สมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง	
โดยเงื่อนไขการชำาระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก	รายการดังกล่าวจึง
มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทฯ	เป็นท่ีต้ังสำานกังานสาขาเหมาะสำาหรบั
การตดิต่อประสานงานกบัลกูค้า	โดยอัตราค่าเช่า
เปน็อตัราราคาตลาด	และเงื่อนไขการชำาระราคา
เป็นไปตามธรุกจิเช่าอาคารโดยท่ัวไป	ดังนัน้รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท พรีเม่ียม แมนเนจเมนท์ 
จำากัด (“พรีเม่ียม”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบกจิการให้เช่าพืน้ท่ีโฆษณา	
เป็นนายหน้า	ในการจัดหา	เช่า
พื้นที่โฆษณา	เช่ารถโดยสาร
 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกัน	 คือ	 	นาย
ธเนษฐ	โลจนะโกสนิทร	์กรรมการ		
ของบริษัทดำารงตำาแหน่งกรรม
การผู้จัดการในพรีเมี่ยม

เช่าพื้นที่โฆษณา
บริษัทฯ	 เช่าพื้นท่ีโฆษณา
ภายนอกและภายในรถโดยสาร
ปรบัอากาศประเภท	CNG522	
และ	NGV	จากพรเีม่ียม	จำานวน
รวม	239	คนั	โดยมีระยะเวลา
การเช่าคราวละ		5	-	7	ปี	
-	ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	 21.27 19.35

บรษัิทฯ	เช่าพ้ืนท่ีภายนอกและภายในรถโดยสาร
ปรบัอากาศจากพรเีม่ียม	เพือ่ใช้โฆษณา	โดยอตัรา
ค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และเงื่อนไขการชำาระราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ	 รายการดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสม
เหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าพื้นที่โฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ	 โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียว
กับท่ีคิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำาระ
ราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกติธรุกจิ	รายการดังกลา่ว
จึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท แพลน บี โฮลด้ิง จำากัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกัน	คือ		
นายปรินทร์	 	 โลจนะโกสินทร์
กรรมการบริหาร		ของบริษัทฯ	
ดำารงตำาแหน่งกรรมการใน	
บจก.แพลน	บี	โฮลดิ้ง

เช่าอาคาร
บรษัิทฯ	เช่าอาคารสำานกังาน	
เลขท่ี	1213/539	และ	1213/540	
ซอยลาดพรา้ว	94	(ปัญจมิตร)	
แขวงพลบัพลา	เขตวงัทองหลาง	
กรงุเทพฯ	เพือ่ใช้เป็นสำานกังาน
สาขาของบรษัิทฯ	โดยมีระยะ
เวลาการเช่าคราวละ	3	ปี
-	ค่าเช่าอาคาร
-	เงินมัดจำาค่าเช่า

1.40	
0

4.20
0.35

บริษัทฯ	 เช่าอาคารจากบจก.แพลน	 บี	 โฮลด้ิง	
เพื่อใช้เป็น	สำานักงานของบริษัทฯ	 โดยอัตราค่า
เช่า	เป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรยีบเทียบกบัคา่
เช่าในบรเิวณใกลเ้คียง	โดยเงือ่นไขการชำาระราคา
เป็นไปตามปกตธิรุกจิเช่นเดียวกบับุคคลภายนอก	
รายการดังกลา่วจงึมีความจำาเป็นและสมเหตสุมผล	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทฯ	เป็นท่ีต้ังสำานกังานสาขาเหมาะสำาหรบั
การตดิต่อประสานงานกบัลกูค้า	โดยอัตราค่าเช่า
เปน็อตัราราคาตลาด	และเงื่อนไขการชำาระราคา
เป็นไปตามธรุกจิเช่าอาคารโดยท่ัวไป	ดังนัน้รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

	 Details	of	Related	Party	Transactions	in	2017	and	2018

Related Party with 

Potential Conflict

Nature	of	Business/
Relationship

Type of Transaction Transaction	Value Necessity	and	Reasonableness	of	Transac-
tion

2017 2018

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  buildings 

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 payment 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 managing director of

the Company and Premium

Advertising Area Lease

The Company leases 

advertising 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 19.35

The Company has been leasing advertising 

areas inside and outside air-conditioned buses 

from Premium for advertising purpose. 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. 

Plan B holding Co., Ltd.
Nature of Business
Holding company

Relationship
Mr. Palin Lojanagosin as 

a mutual director of the 

Company and Plan B holding 

Co.,Ltd.

Building Lease
The Company rents office 

buildings	at	1213/539	and	
1213/540	Soi	Ladphrao	94	
(Panjamitr),	Plubpla,	Wang	
Thonglang, Bangkok from 

Plan B holding co.,ltd. as 

its branch office and office 

warehouse respectively. The 

lease	duration	is	3	years.	
- Lease fees 

-	Security	deposit
	1.40

-

4.20
0.35

The Company has been renting the buildings 

from Plan B holding co., ltd. 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’s 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 payment conditions are according to 

general building lease business. The transaction 

is deemed necessary and reasonable.
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บทสรุปผลประกอบการประจำาปี 2561
•	รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ		4,039.3		ล้านบาท	เติบโต	34.3%	จากปีก่อนหน้า
•	EBITDA	เท่ากับ	1,394.0	ล้านบาท	เติบโต	37.5%	จากปีก่อนหน้า
•	กำาไรสุทธิ	เท่ากับ	642.8	ล้านบาท	เติบโต		39.6%	จากปีก่อนหน้า	

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในปี 2561
	 บริษัทเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ	 และรองรับการขยายตัว
ของความต้องการสื่อโฆษณาในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการขยายธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วม	 หรือ	Engagement	
Marketing			โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่สำาคัญดังต่อไปนี ้

คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น 
Management Discussion and Analysis

หน่วย	:	ล้านบาท 2560 2561 เปลี่ยนแปลง
(2560/2561)		

รายได้รวม
EBITDA
กำาไรสุทธิ

3,006.6
1,014.1
460.5

4,039.3
1,394.0
642.8

34.3%
37.5%
39.6%

มกราคม
2561

เมษายน
2561

พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561

กันยายน
2561

ลงทุนในบริษัท	ดับบลิว.พี.เอส	มีเดีย	จำากัด	เพื่อขยายสื่อโฆษณาในสนามบิน	ด้วยสื่อ	Air	Traveler	Supreme	
จอภาพดิจิตอลพร้อมจุดให้บริการชาร์ตไฟสำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จำานวน	150	 จุดทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ	 การ
ลงทุนดังกล่าวจะช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารภายในสนามบินและเพ่ิมมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาภายใน
สนามบิน

ขยายเครือข่ายสือ่โฆษณาภาพนิง่ประเภท	Street	Furniture	ด้วยป้ายโฆษณา	ภาพนิง่จำานวน	150	จดุในเมืองพัทยา	

ขยายธรุกจิการตลาดแบบมีสว่มร่วม(Engagement	Marketing)	ผา่นการลงทุนในบรษัิท	บีเอน็เค48	ออฟฟิศ	จำากดั		
เพื่อนำาคอนเท้นท์ดนตรีคุณภาพมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ	ช่วยให้สื่อ
โฆษณาของบริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินนักร้องสู่ความภักดีในตราสินค้า

เปิดตัวโครงการ	The	PanOramix@Central	World	ที่บริเวณหน้าห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล	ซึ่งเป็นจอ	
Interactive	DOOH	ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียด้วยงบลงทุนกว่า	400	ล้านบาท	
นำาเสนอแพ็คเกจ	Geofence	 	 ซ่ึงเป็นการนำาจุดเด่นของสื่อออนไลน์มาผสมผสานกับสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนท้ังในเชิง
กว้างและเชิงลึก	ตอบสนองรูปแบบความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดตัวการแข่งขัน	E-League	Pro	 ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน
ประเทศไทย	 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ	Konami	ผู้พัฒนาเกมส์ชั้นนำาจาก
ประเทศญ่ีปุ่น	 การเปิดตัวดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดธุรกิจแบบมีส่วนร่วมและเพ่ิมความหลากหลายธุรกิจของ
แพลนบี

พฤศจิกายน
2561

ธันวาคม
2561

นำาเสนอแพคเกจไอคอนสยาม	(ICONSIAM)	เพื่อขยายความครอบคลุมของสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำา
ในกรุงเทพฯ	โดยให้บริการด้วยจอดิจิตอล	กว่า	250	จอ	ครอบคลุมห้างไอคอนสยาม	ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของประเทศไทย	
ลงทุนในบริษัท	ไซนเ์วิรค์	มีเดยี	จำากดั	เพ่ือขยายธรุกจิสือ่โฆษณาท่ีในสนามบิน	โดยเพ่ิมความครอบคลมุของการให้
บริการสือ่โฆษณาภายในท่าอากาศยานสวุรรณภมิูดว้ยจอภาพดจิติอลกว่า	38	จอภาพในบรเิวณโถงผูโ้ดยสารขาเข้า
ลงทุนในบริษัทดิจิตอล	แฟคตอรี่	จำากัด	เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพลนบีในการให้บริกาสิ่อโฆษณาออนไลน์ควบคู่
ไปกับสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	 และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาด้วยการนำาจุดเด่นท้ังสองสื่อโฆษณา
มาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน

Summary of 2018 Business Performance
•	Total	Revenue	stood	at	THB	4,039.3million,	an	increase	of	34.3%	from	the	previous	year.	
•	EBITDA	was	THB	1,394.0	million,	a	surge	of	37.5%	from	the	previous	year.
•	Net	Profit	was	THB	642.8	million,	a	rise	of	39.6%	from	the	previous	year.	

Key Developments in 2018
 The Company stays on its track in developing out-of-home media business to enhance its service capa-

bilities and respond to growing needs for advertising media in the future as well as further expanding engagement 

marketing	business.	Key	developments	in	2018	are	summarized	below.	

Unit : Million Baht 2017 2018 %Change
(2017/2018)		

3,006.6
1,014.1
460.5

4,039.3
1,394.0
642.8

34.3%
37.5%
39.6%

January 
2018

April 
2018
May 

2018

June 
2018

September 
2018

Invested	in	W.P.S.	Media	Co.,	Ltd.	to	expand	its	airport	media	through	150	Air	Traveler	Supreme		digital		
displays	with	charging	stations	for	mobile		devices		across	Suvarnnabhumi	Airport.This		acquisition		
helps accommodate travelers at the airports and add value to the airport media.

Expanded	its	street	future	media	through	150	static	billboards	in	Pattaya	city.
Diversified	business	portfolio	through	engagement	marketing	business	with	its	investment	in	BNK48	
Office	Co.,	Ltd.	to	acquire	music	content	to	enhance	engagement	between	consumers	and	product	and	
service brands. The Company’s media offering will not only create awareness for brands as before but 

also tighten relationships between target consumers and artists through premium music content that 

will lead to brand loyalty.

Premiered Central World Connect project at CentralWorld shopping complex which features the world’s 

largest	interactive	DOOH	display	and	the	first	one	in	Asia	under	an	investment	of	over	THB	400	million.
Introduced	Geofence	package	that	brings	out	a	perfect	combination	between	online	and	out-of-home	
media. This bundle promotes effectiveness of the advertising media in communicating with consumers 

more effectively both breadth and depth in order to better serve the needs of new generations.

November
2018

December
2018

Introduced	an	esports	tournament	under	Thai	E-League	Pro.	This	is	considered	the	first	official	esports	
competition	in	Thailand	under	collaboration	with	Football	Association	of	Thailand	and	Konami,	a	leading	
game developer from Japan. This can be considered further business expansion through engagement 

marketing as well as a diversification of Plan B’s business.

Invested	in	Sign	Work	Media	Co.,	Ltd.	to	extend	its	out-of-home	media	network	in	airports	by	installing	
more	than	38	digital	displays	at	Suvarnnabhumi	Airport	in	arrivals.

Invested	in	Digital	Factory	Co.,	Ltd.	to	enhance	Plan	B	online	media	service	capabilities	along	with	its	
out-of-home media. This will help promote media effectiveness through combining strengths of both 

media together.

Introduced	Iconsiam	Package	of	more	than	250	digital	displays	throughout	the	new	Iconsiam	shopping	
mall, a new landmark of Thailand to expand its media coverage in shopping malls in Bangkok.

Total Revenue

EBITDA
Net	Profit
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สรุปผลการดำาเนินงาน
1. รายได้การให้บริการ
	 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในปี	2561	เท่ากับ	4,011.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	34.6%	จากปีก่อนหน้า	โดยเป็น
ผลจากการขยายกำาลังการผลิตสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปีท่ีผ่านมา	 โดยเฉพาะในสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล	 และสื่อ
โฆษณาในสนามบิน	นอกจากนี้บริษัทยังเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจมิวสิคมาร์ตเก็ตติ้งจากบริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด	(“บี
เอ็นเค48”)	ตั้งแต่ไตรมาส	3	ในปีที่ผ่านมา	สรุปรายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
	 1.1	รายไดจ้ากสือ่โฆษณาดจิติอล	(Digital	Media)	เท่ากบั	1,705.7	ลา้นบาท	เพ่ิมข้ึน	32.7%	เม่ือเทียบกบัปีกอ่น
หน้า	สาเหตุหลักมาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสื่อดิจิตอลในการขยายความครอบคลุม	ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	
รวมไปถึงสื่อฯใหม่ๆที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด	อาทิเช่น	Central	World	connect	และ	Twin	tube	ประกอบกับ
อัตราการใช้สื่อของสื่อโฆษณาดิจิตอลโดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
	 1.2	รายได้จากสื่อโฆษณาในสนามบิน	(Airport	Media)	เท่ากับ	193.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	46.0%	จากปีก่อนหน้า	
เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการในสนามบินซึ่งในปัจจุบันครอบคลุม	31	 สนามบินทั่วประเทศ	 และการเพิ่มความ
หลายหลายของสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอลในสนามบินสุวรรณภูมิ	รวมถึงอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
	 1.3	รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง	(Static	Media)	เท่ากับ	932.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	13.9%	เมื่อเทียบ
ปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น
	 1.4	รายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	(Transit	Media)	เท่ากับ	484.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	6.6%	เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น
	 1.5	รายได้จากสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	(In-mall	Media)	เท่ากับ	132.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	14.2%	จาก
ปีก่อนหน้าเป็นผลจากอัตราการใช้สื่อที่ปรับตัวสูงขึ้น
	 1.6	รายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	เท่ากับ	561.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	320.5%	จากปีก่อนหน้า
	จากธุรกิจมิวสิคมาร์ตเก็ตติ้งซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	3	และรายได้จากธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งที่สูงขึ้น

 รายได้ กำาไรขั้นต้น และกำาไรสุทธิ ปี 2560 และ ปี 2561 (ล้านบาท) 
กำาไรขั้นต้นและกำาไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของรายได้รวมเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจาก

อัตราการใช้สื่อโฆษณา	(Utilization	rate)	ที่สูงขึ้นจาก	68.5%	เป็น	76.1%	จากปีก่อนหน้า	นอกจากนี้ยังเกิดจากการพัฒนาในประหยัดต่อขนาดอันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจ

รายได้ของบริษัทแยกตามประเภทปี 2560 และ ปี 2561 (ล้านบาท)
รายได้ของสื่อดิจิตอล	และสื่อในสนามบินของบริษัทเติบโตในอัตราที่สูงจากปีก่อนหน้า	ซึ่งเป็นผลจากการขยายกำาลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา		ด้านรายได้จาก	Engagement	
Marketing	ที่เติบโตสูงเป็นผลจากเริ่มการรับรู้รายได้แบบเต็มปีเป็นปีแรกจากมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง	ในขณะที่สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ	มีรายได้ที่เติบโตขึ้นจากอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้น

Summary of Performance

1. Service Revenue
	 	For	2018,	the	Company	posted	total	service	revenue	of	THB	4,011.7	million,	a	jump	of	34.6%	from	
the previous year thanks mainly to the continuous expansion of media capacity during the past year especially 

digital	media	and	airport	media.	In	addition,	since	the	third	quarter	last	year	the	Company	started	to	realize	a	
new	stream	of	revenue	of	music	marketing	business	from	BNK	Office	Co.,	Ltd	(“BNK48”).	Revenue	by	type	of	
media is detailed below.

	 1.1	Revenue	from	digital	media	rose	significantly	to	top	THB	1,705.7	million,	equal	to	a	staggering	
32.7%	growth	compared	to	last	year.	The	revenue	hike	was	driven	mainly	by	the	non-stop	development	of	
digital media in extending the coverage to both Bangkok and other provinces including positive feedbacks on 

the Company’s new media such as Central World Connect and Twin Tube. Moreover, upward adjustment of 

the	overall	utilization	rate	of	digital	media	from	2017	helped	boost	the	revenue.
	 1.2	Revenue	from	airport	media	surged	46.0%	from	the	previous	year	to	reach	THB	193.9	million.	This	
is	a	result	of	the	extension	of	service	areas	in	airports	that	currently	cover	31	airports	across	the	country,	the	
variety	enhancement	of	digital	media	in	Suvarnnabhumi	airport	and	the	higher	utilization	rate	compared	to	last	
year.

	 1.3	Revenue	from	static	media	rose	to	THB	932.0	million,	equal	to	13.9%	growth	compared	to	last	
year. The revenue increase was driven by the higher utilization rate.

	 1.4	Revenue	from	transit	media	grew	moderately	at	a	rate	of	6.6%	from	2017	to	THB	484.5	million	in	
2018	as	the	utilization	rates	improved	from	last	year.
	 1.5	Revenue	from	in-mall	media	stood	at	THB	132.4	million,	equal	to	a	14.2%	increase	from	the	previous	
year. The growth was derived from the higher utilization rate.

	 1.6	Revenue	from	engagement	marketing	business	was	recorded	with	robust	growth	of	320.5%	from	
2017	to	reach	THB	561.0	million.	The	increase	in	revenue	came	from	music	marketing	business	which	the	Company	
started to realize the revenue since the third quarter as well as higher contribution from sports marketing business.

Total Service Revenue, Gross Profit and Net Profit 2017 and 2018 (THB Million)
Gross	profit	margin	and	net	profit	margin	increased	at	a	higher	rate	than	total	service	revenue	thanks	to	growing	engagement	marketing	business,	rising	utilization	
rate	and	improved	economies	of	scale	resulted	from	the	Company’s	business	expansion.	The	utilization	rate	moved	up	from	68.5%	last	year	to	76.1%	in	2018.

 Revenue by Type of Media for 2017 and 2018 (THB Million)
Digital	media	and	airport	media	enjoyed	strong	revenue	growth	compared	to	the	previous	year	as	a	result	of	continuous	media	capacity	expansion	in	2018.	

High revenue growth from engagement marketing business was derived from that fact that it is the first year the Company recognized the revenue from 

music	marketing.	Other	types	of	media	also	recorded	higher	revenue	thanks	to	rising	utilization	rates.

Static
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2. ต้นทุน 
	 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทปี	2561	เท่ากับ	3,143.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	28.5%	จากปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจาก
ต้นทุนการให้บริการซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการขยายพ้ืนท่ีให้บริการในปีท่ีผ่านมา	 และการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	
รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 2.1	ต้นทุนการให้บริการ	สำาหรับปี	2561	เท่ากับ	2,620.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	33.2%	จากปีก่อนหน้า	มีสาเหตุ
หลักมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการและกำาลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรต่างๆ	ที่เพิ่ม
ขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ	อาทิ	ค่าเช่า	ค่าไฟฟ้า	ค่าซ่อมบำารุง	ค่าส่วนแบ่งการขายนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากค่าใช้
จ่ายของธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งที่เริ่มดำาเนินธุรกิจในปีที่ผ่าน
	 2.2	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับปี	2561	เท่ากับ	552.6	ล้านบาท	เพิ่ม
ข้ึน	9.1	%	จากปีกอ่นหนา้	สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จา่ยในการบรหิารของบริษัทย่อยท่ีควบรวมเข้ามา	และตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
มาจากการจดัตัง้หนว่ยงานใหม่เพ่ือพัฒนาคอนเทนท์อีสปอรต์	รวมไปถงึค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนตามจำานวน
พนักงาน	ทั้งนี้	สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายฯ	ต่อรายได้รวมในปี	2561คิดเป็น	12.9%		ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลง	จาก	
15.9%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	

	 จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมท้ังพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
ในช่วงปี	2558	ส่งผลให้กำาลังการผลิตสื่อ	(Media	Capacity)	ปี	2561	เพิ่มขึ้นเป็น	4,544.0	ล้านบาท	

กำาลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 (ล้านบาท)
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้
ในอนาคต	โดยมีอัตราการเติบโตของกำาลังการผลิตสื่อรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2558	ถึงปี	2561	

เท่ากับ	14.5%

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
	 ณ	31	ธ.ค.	2561	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	5,734.6	ล้านบาท	เติบโตขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าคิดเป็น	36.5%	จาก
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัท	
	 หนีส้ิน้ของบริษัท	เท่ากบั	1,389.1	ลา้นบาท	เพ่ิมข้ึนจากสิน้ปีกอ่นหนา้	147.2%	จากเจา้หนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การขยายธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
	 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,345.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า	19.4%	ซึ่งเป็นผลมาจากกำาไรสะสม
ที่เพิ่มขึ้น

3. กำาไร
	 ในปี	2561	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	เท่ากับ	642.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	39.6%	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการพัฒนาสือ่โฆษณาใหม่ๆเพิม่เติม	และความสามารถในการหารายไดจ้ากสือ่โฆษณาท่ีเพ่ิมสงูข้ึน	ในขณะท่ีอัตรากำาไร
สุทธิของบริษัทเท่ากับ	15.9	%	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ	15.3%	ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการใช้สื่อโฆษณา	(Utilization	
rate)	ที่สูงขึ้นเป็น	76.1%	จาก	68.5%	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจการ
ตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มคอนเท้นท์ใหม่	

2. Cost
	 Total	costs	of	the	Company	for	2018	stood	at	THB	3,143.0	million,	an	increase	of	28.5%	from	the	previous	
year. The surge in total costs came from rising service costs from media service area expansion during the past 

year	as	well	as	expansion	of	engagement	marketing	business.	Details	of	expenses	are	listed	below:
	 2.1	Service	costs	for	2018	rose	significantly	at	a	rate	of	33.2%	from	last	year	to	stand	at	THB	2,620.4	
million due to continuous expansion of media services and media capacity in the past year that resulted in 

rising variable costs such as rent, electricity charges, maintenance costs and revenue sharing costs. Besides, 

expenses of music marketing business the Company commenced during the past year also contributed to higher 

service costs.

	 2.2	Selling,	general	and	administrative	expenses	for	2018	amounted	to	THB	522.6	million,	a	moderate	
9.1%	jump	from	the	past	year.	The	increase	was	a	result	of	the	consolidation	of	SGA	expenses	of	the	Company’s	
subsidiaries, additional expenses from newly-established unit to develop esports content and higher personnel 

expenses	from	higher	number	of	employees.	The	ratio	of	SGA	expenses	to	total	service	revenue	in	2018	stood	
at	12.9%,	a	decline	from	15.9%	compared	to	the	same	period	of	2017.
3. Profit
	 For	2018,	the	Company	registered	net	profit	of	THB	642.8	million	or	edging	up	substantially	at	a	rate	
of	39.6%	from	last	year	as	a	result	of	additional	new	media	development	and	improved	revenue-generating	
capacity	from	advertising	media.	Net	profit	margin	adjusted	slightly	upward	from	15.3%	in	2017	to	15.9%	in	
2018	thanks	to	utilization	rate	that	improved	from	68.5%	last	year	to	76.1%	in	2018.	Furthermore,	the	Company	
also recognized more revenue from engagement marketing business as new content was added.

4. Financial Position 
	 As	of	December	31,	2018,	total	assets	of	the	Company	were	THB	5,734.6	million	which	increased	by	
36.5	%	from	year	end	2017.	The	increase	in	total	assets	was	mainly	due	to	business	expansion.
	 The	Company’s	total	liabilities	were	equal	to	THB	1,389.1	million,	which	increased	by	147.2%	from	
year	end	2017	due	to	growth	in	account	payables	from	the	increase	in	payable	for	capex	of	digital	out-of-home	
media expansion.

	 The	total	shareholders’	equity	was	THB	4,345.4	million	which	increased	by	19.4%.	This	was	attributable	
to the increase in retained earnings appropriated from net profit for the period.

 By executing on our commitment expand our media network and develop new media formats for the 

market	since	2014,	the	Company’s	media	capacity	for	2018	topped	THB	4,544.0	million.

 Media Capacity 2014-2018 (THB Million)
The Company constantly invested in new media development with the objective to 

enhance revenue-generating capabilities in the future. The average growth rate of 

annual	media	capacity	from	2014	to	2018	was	14.5%.
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5. สภาพคล่องและกระแสเงินสด
	 ณ	สิ้นงวดบัญชีปี	2561	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	440.5	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	1.1	ล้านบาท	จาก	
ณ	สิ้นปีก่อนหน้า	โดยในระหว่างงวดมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานสุทธิเท่ากับ	1,175.9	ล้านบาท	กระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมการลงทุนสุทธิเท่ากับ	997.6	ล้านบาท	และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิเท่ากับ	178.7	
ลา้นบาท	ท้ังนีเ้งนิสด	ณ	สิน้งวดบัญชีของบริษัทมีจำานวนเพียงพอสำาหรบัการลงทุนขยายงานและโครงการต่างๆในอนาคต

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2560 2561

สภาพคล่อง (เท่า) 3.9 1.8

สภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.5 1.3

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 102 102

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 69 97

อัตราส่วนความสามารถ
ในการทำากำาไร

2560 2561

กำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 34.6 35.1

EBITDA (ร้อยละ) 33.7 34.5

EBIT (ร้อยละ) 19.0 22.3

กำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.3 15.9

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.5 16.1

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 2560 2561

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์9 (ร้อยละ) 11.7 12.9

การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.8

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2560 2561

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.32

5. Liquidity and Cash Flow Position  

	 The	Company	had	cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	2018	in	the	amount	of	THB	440.5	million,	
decreasing	by	THB	1.1	million	from	the	ending	period	of	2017.	During	the	period,	the	Company	recorded	THB	
1,175.9	million	net	cash	provided	by	operating	activities;	THB	997.6	million	net	cash	used	in	investing	activities;	
and	THB	178.7	million	net	cash	used	in	financing	activities.	The	cash	at	the	ending	period	is	sufficient	to	fund	
capital expenditure and projects.

Key Financial Ratios

Liquidity Ratios 2017 2018

Current Ratio (Times) 3.9 1.8

Quick	Ratio (Times) 2.5 1.3

Average	collection	period (Days) 102 102

Payment days (Days) 69 97

Profitability Ratios 2017 2018

Gross	Profit (%) 34.6 35.1

EBITDA (%) 33.7 34.5

EBIT (%) 19.0 22.3

Net	Profit (%) 15.3 15.9

Return on equity (%) 13.5 16.1

Efficiency Ratios 2017 2018

Return on assets (%) 11.7 12.9

Asset	turnover (Times) 0.8 0.8

Leverage Ratio 2017 2018

Liability	to	Equity (Times) 0.15 0.32
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6. แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2562
	 การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 ในอัตราท่ีสูงในปี	2561	 ท่ีระดับ	4.1%	 ส่งผลให้ผู้ผลิต
สนิค้าและบรกิารมีความตอ้งการใช้สือ่โฆษณาท่ีสงูข้ึนเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันและเพ่ิมยอดขายในช่วงท่ีเศรษฐกจิมี
การเติบโตที่สูง	ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการดังกล่าวจะยังคงสูงต่อเนื่องไปยังปี	2562	ซึ่งยังมีปัจจัยหนุนจากการ
เลือกตั้งที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่	1	ของปี	นอกจากนี้	จากการประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทย	ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี	2562	 จะเติบโตในอัตรา	4.2%	ปัจจัยบวกเหล่านี้จึงจะส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นด้วยสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลาย	และครอบคลุมมากที่สุด	ประกอบกับธุรกิจการตลาด
แบบมีส่วนร่วม	(Engagement	Marketing)	 จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาดได้เป็นอย่างดี	 และจะ
ช่วยให้แพลนบียังคงสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

• การเพ่ิมความหลายหลาก	 และขยายพ้ืนท่ีสื่อนอกท่ีอยู่อาศัยให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน	 ตามแผนการขยาย
เครือข่ายสื่อต่างๆ	ดังนี้

 o 	สื่อโฆษณาดิจิตอล	บริษัทยังคงมีแผนในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลในทำาเลยุทธศาสตร์
ท่ีสำาคัญของพ้ืนท่ีกรุงเทพเพ่ิมเตมิอกีมากกว่า	100	จอภาพ	และยังมีแผนการขยายความครอบคลมุ
ของสื่อโฆษณาดิจิตอลทั่วประเทศ	Plan	B	TV	Nationwide	ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการ
เติบโตของหัวเมืองในต่างจังหวัด	

 o สื่อโฆษณาออนไลน์	การพัฒนาแพ็คเกจ	Geofence	ด้วยการนำาสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่บริษัท
มีอยู่	มาขายร่วมกบัสือ่โฆษณาออนไลน	์เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการสือ่สารให้แบรนดส์ามารถเข้า
ถงึผูบ้รโิภคได้มากกว่าเดิมท้ังในเชิงกว้างและในเชิงลกึ	โดยสือ่	Geofence	จะช่วยขยายฐานการมอง
เห็นของผู้บริโภค	 เพิ่มความถี่ในการมองเห็น	 และระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงได้	(เช่น	
ระบุเพศ,	อายุ,	ความสนใจ)	เป็นการนำาจุดเด่นของสื่อทั้ง	2	ประเภทมารวมกัน	ตอกย้ำาข้อความที่
แบรนด์ต้องการสื่อสาร	 และสามารถวัดผลได้ชัดเจน	 ถือเป็นการลดจุดอ่อนของสื่อโฆษณานอกที่
อยู่อาศัยในอีกทางหนึ่ง	ทั้งนี้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ถูกคัดเลือกมาพัฒนาแพ็คเกจนี้	ก็เป็นสื่อ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่กลุ่มคนจำานวนมาก	(Mass	Market)	แต่เป็นสื่อที่เจาะ
กลุม่เฉพาะ	(Target	Market)	ไม่ว่าจะเป็นกลุม่คนท่ีทำางานในเมือง	กลุม่นกัเรียน/นกัศกึษา	กลุม่นกั
ท่องเที่ยว	หรือกลุ่มผู้ซื้อของ	ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงแต่ชัดเจนขึ้น	ทำาให้แพ็คเกจนี้นอกจาก
จะสร้างความแตกต่างในเชิงผลิตภัณฑ์สื่อแล้ว	ยังสร้างความได้เปรียบทางด้านราคา	ให้จับต้องได้
มากขึ้นแม้กับกระทั่งผู้ค้ารายย่อยอีกด้วย

 o สื่อโฆษณาในสนามบิน	นอกเหนือจากที่บริษัทได้ให้บริการสื่อโฆษณาใน	สนามบินของ	AOT	และ
สนามบินของกรมท่าอากาศยาน	รวมกว่า	31	แห่งแล้วในปัจจุบัน	บริษัทยังคงมีแผนการเพิ่มพื้นที่
สื่อโฆษณาในสนามบินต่อไป	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางทั้งนัก
ธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีกาลังซื้อสูงกว่า	139	ล้านคนต่อปี	

• การพัฒนาธุรกิจ	Engagement	Marketing	อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร	สร้างความ
ผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค	 และช่วยเพ่ิมความภักดีในแบรนด์	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีนักการตลาด
ต้องการ	โดยปัจจุบันบริษัทมีคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ	3	ประเภทคือ	กีฬา	ดนตรี	และอีสปอร์ต	ในอนาคต
จะมีการเพ่ิมคอนเทนท์ประเภทอืน่ๆเพ่ือให้ครอบคลมุความสนใจของผู้บรโิภคในทุกๆกลุม่ได	้นอกจากนัน้
การท่ีบริษัทเป็นผู้บรหิารและจดัการคอนเทนท์ท่ีมีคณุภาพน้ัน	จะช่วยให้บรษัิทสามารถต่อยอดไปสูธ่รุกจิสือ่
โฆษณาในช่องทางอื่นๆได้	โดยไม่จำากัดเพียงแต่ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเท่านั้น

6. Trends and Developments in 2019
	 Advertising	media	demands	from	product	and	service	manufacturers	and	providers	are	exuberant	
thanks	to	high	GDP	growth	of	2018	which	is	recorded	at	4.1%	as	they	want	to	capitalize	on	the	expanding	
economy to build competitiveness and boost sales. The Company expected that this trend of rising demand will 

continue	in	2019	as	propelled	by	another	supporting	factor	from	the	upcoming	election	during	the	first	quarter	
of	2019.	In	addition,	from	the	estimate	of	the	Bank	of	Thailand,	the	Thai	economy	is	expected	to	grow	4.2%	
These favorable factors should enable the advertising industry to stay on its growth path. Consequently, with its 

diverse and extensive media offering and engagement marketing business, the Company can properly address 

the needs of marketers and growth is expected to outstrip the industry average once again. The following are 

the key drivers of growth.

• The Company will continue to promote variety of its media offering as well as extend the coverage 

its out-of-home media according to the media network expansion plan per following. 

 o Digital	media:	The	Company	planned	to	extend	its	digital	media	footprint	to	key	strategic								
locations	in	Bangkok	with	over	100	digital	displays.	Plus,	the	Company	will	further	expand	
Plan	B	TV	Nationwide	media	network	coverage	across	the	country	to	support	urbanization	
in major cities in the upcountry.

 o Online	media:	The	Company	will	continue	to	develop	Geofence	packages	which	bundles	out-of-home	
media and online media together in a package in order to enhance effectiveness in consumer 

communication so that brands can better reach consumers with more breadth and depth. 

Geofence	packages	can	improve	media	visibility	to	consumers,	raise	frequency	of	exposure	and	
specifically	identify	target	audiences	(such	as	gender,	age	and	interest).	Advantages	offered	
in both media are combined to emphasize messages that brands want to communicate 

and	Geofence	packages	are	also	more	measureable.	This	is	considered	another	way	to	
address	a	perceived	deficit	in	out-of-home	media.	Selected	out-of-home	media	for	these	
packages are mostly unique media that are not designed for mass market but target market 

like working people in urban society, students, tourists or buyers. With smaller but clearer 

target groups, these packages not only differentiate themselves from other media products 

but also offer pricing advantages of being more affordable even for retailers.

 o Airport	media:	apart	from	the	Company’s	current	AirTraveller	media	service	offering	in	31	airports	
operated	by	Airports	of	Thailand	and	Department	of	Airports,	the	Company	expects	to	
expand its advertising media space in airports to enhance its capability to reach target 

groups	of	over	139	million	travelers,	businessmen	and	tourists,	either	Thais	or	foreigners	who	
have high purchasing power

• The Company planned to further develop its engagement marketing business which is aimed to 

enhance communication effectiveness between consumers and product and service brands as well 

as	promote	brand	loyalty	desired	by	marketers.	The	Company	currently	has	3	categories	of	quality	
content	which	are	sports,	music	and	esports.	In	the	future,	the	Company	plans	to	develop	other	
types of content to respond to the diverse interests of consumer groups. Moreover, as a quality 

content manager, the Company can build on its content and expand into other media businesses 

and channels not limited to the out-of-home media business or current channels.
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

	 แพลน	 บี	 ยึดม่ันนโยบายด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กรนวัตกรรมท่ีดำาเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำางานและความ
สามารถท่ีเทียบเท่าบริษัทช้ันนำาในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย	 เพ่ือให้การดำาเนิน
งานมีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง	 มีความโปร่งใส	 เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 และ
ชุมชน	ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน	โดยแนวทางการดำาเนินงานดา้นความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมของ
บริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำานึกความรับผิดชอบท่ีเร่ิมต้นจากตนเองและได้กำาหนดความรับผิดชอบไว้ในแผนธุรกิจ	 ท่ี
ครอบคลุม	3	ด้านหลัก	คือ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม		ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ	ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 บรษิทัยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม	ดแูลและแบง่ปนัผลประโยชน์ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม	โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนและสังคม	คู่
ค้า	ลูกค้าและประชาชน	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
	 บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	 หลีกเลี่ยงการดำาเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยมีการกำาหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ	 เพื่อป้องกันการ
ใช้	software	ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำาเนิน
การท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาและงานอันมีลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น	ซ่ึงแสดงถงึเจตนารมณข์องบรษัิทในการ
ดำาเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม	เคารพและปฏบัิติตามกฎหมายท่ีเกีย่วกบัทรัพย์สนิทางปัญญา	รวมไปถงึการตอ่ตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ	และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน	(Business	Chain)	ด้วยการสนับสนุน
คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม	 สนับสนุนการจัดหาสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้ผู้ส่งมอบสินค้ามีความย่ังยืนร่วมกัน	 เพ่ือให้กระบวนการจัดหามีความ
ชัดเจน	โปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	
	 ท้ังนี้	 แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร	 มีการ
พัฒนาความรูแ้ละทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอและเปิดโอกาสให้ผูมี้ความรู้ความสามารถ	คุณสมบัตแิละประสบการณ์
ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำางานกับบริษัท	รวมถึงการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	โดย
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น	ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน		
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บรษัิทมุ่งม่ันสร้างสรรค์	พัฒนาผลติภณัฑ์และบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนือ่งให้กบัลกูคา้	โดยคำานงึ
ถงึความปลอดภยั	ไม่กอ่ให้เกดิอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นสำาคญั	โดยยึดม่ันตามมาตรฐานของ
สื่อโฆษณาของบริษัท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อหรือการรับชมสื่อ	 โดยมี
การศึกษา	ประเมินและปรับปรงุผลกระทบของสือ่ท่ีอาจเกดิข้ึนกบัผู้บรโิภคอย่างสม่ำาเสมอ		มีการตรวจสอบความแข็งแรง
ของสือ่โฆษณาท่ีติดต้ังเพ่ือมิให้เกดิอันตรายตอ่ประชาชนในบริเวณท่ีมีสือ่ติดตัง้อยู่	เป็นตน้	และมีวิศวกรรับรองโครงสร้าง
การติดตั้งสื่อที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม		ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ	บริษัทไม่เคยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณา
ของบริษัท	รวมถึงการเตรียมแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	
	 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพสูงและเป็นสื่อโฆษณาท่ีมีมาตรฐานตรงตามหรือเหนือกว่าความคาด
หมายของผู้บริโภค	 ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	 ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้	 และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 เพียงพอ	 และเป็นประโยชน์	 ไม่เกินความเป็นจริง	 ทั้งนี้ยังมีนโยบายในการรักษาความลับ
ของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง	 หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ	 รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อ
สินค้าและบริการ	 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับเนื้อหาโฆษณา	 โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด	และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกด้วย	
	 สำาหรบัการดำาเนนิงานภายในองค์กรไดมี้การจดัหาสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม	โดยเร่ิมจากสนิค้า
ประเภท	Office	Supply		หรือมีการสื่อสาร	แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ	หรือทาง	e-mail	เพื่อ
ลดการใช้กระดาษ	เป็นต้น	

 Plan B committed to becoming 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 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 the 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. Policies on information system are in place 

to prevent software infringement and respect intellectual property rights of others by not violating or supporting 

any related activity. This shows a strong intension of the Company to conduct its business fairy with respect to 

applicable	laws	on	intellectual	property	right	including	all	kinds	of	anti-corruption	actions.		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 creating products and services that are safe and environmental-friendly 

to	continuously	satisfy	its	customers.	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. The Company also prepared contingency plan 

in case of any possible emergency.

 The Company offers high quality advertising media 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 and the Company shall accept all compliants raised by its customers concerning the defects in its 

products	and	services.	Additionally,	contents	of	any	advertisement	are	closely	screened	to	comply	with	applicable	
laws as well as moral codes.

	 Other	initiatives	undertaken	internally	included	procurement	of	“green”	products	and	services	starting	
from office supplies and paperless communications and information sharing with business partners via online 

systems or e-mails.
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ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดำาเนนิธรุกจิรวมถงึการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพและประหยัดพลงังานตามหลกัการสากล	และ
ยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร	และพลังงานต่างๆ	อย่าง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา	การอนุรักษ์	
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 และพลังงานต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน	เสื่อมค่า	สูญหาย	หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์	
รวมท้ังการใช้ทรัพยากรอืน่ๆ	ของบริษัท	สว่นรวมและประเทศอย่างมีประสทิธภิาพ	โดยไดจ้ดัทำาเป็นแนวทางในการบรหิาร
จัดการซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำาเป็นลดการสูญเปล่าของทรัพยากร	

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัทให้การสนบัสนนุการสร้างสรรคแ์ละสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของผู้มีสว่นไดเ้สยี	(Co-Creation)	ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน	 ด้วยการลดการใช้วัสด	ุ วัตถุดิบ	 ในกระบวนการผลิต	 รวมไปถึงการนำากลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล	
เป็นต้น	โดยที่ผ่านมามีดำาเนินการนำาวัสดุเหลือใช้	อาทิ	แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว	ไปมอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ	 หรือองค์กรการกุศลเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปผลิตเป็นสินค้าเพ่ือออกจำาหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อย
โอกาสในสังคม	ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยกำาหนดนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	รวมท้ังหลกัสทิธมินุษยชน	ซ่ึงเป็นสทิธข้ัินพ้ืนฐานท่ีแสดงให้เห็นถงึความเสมอภาคความเท่าเทียม
กันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์	 โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ศาสนา	 เพศ	หรือสมรรถภาพทางร่างกาย	
โดยเห็นได้จากการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการจา้งงานของบริษัท		นอกจากนี	้ยังกำาหนดให้มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก
คู้ค่า	การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมุษยชนสากล

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
1)	บริษัทตระหนักในความสำาคัญของพนักงานทุกคนและมีความเชื่อมั่นว่า	“พนักงาน”	คือทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด

สามารถนำาองค์กรไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนได้และเป็นกำาลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จมาโดยตลอด	 โดย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด	อาทิเช่น	
การสนบัสนนุสง่เสริมให้พนกังานมีการวางแผนทางการเงนิในระยะยาว	ด้วยการให้ความรูใ้นการลงทุนทางการ
เงิน	การบริหารภาษี	การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต	โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี	
เช่น	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund	:	LTF)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	
Mutual	Fund	:	RMF)	เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณ

2)	บริษัทยังมีนโยบายสง่เสรมิการเรียนรูร้ะดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร	โดยการให้ความสำาคัญกบัการพัฒนา
งานบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล	 พัฒนาพนักงาน	
กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	 จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม	 เพ่ือยกระดับการทำางานของพนักงาน
อย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสรา้งนวัตกรรมในองคก์ร		สนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาสกา้วหนา้ใน
สายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีสว่นรว่ม	สรา้งคุณภาพชีวิตทีดี่ให้กบัพนกังาน	เพ่ือ
ความสขุท้ังกายและใจของพนกังาน	อันจะนำาไปสูผ่ลการทำางานท่ีมีประสทิธิภาพและกอ่ให้เกดิประสทิธิผลสงูสดุ	
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

Environmental 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. The 

Company also encourages employees to conserve the environment and use resources and energy wisely and 

effectively through various campaigns and activities that are beneficial to the environment and natural resources. 

Employees	are	directly	accountable	for	protecting	of	Company’s	properties	under	their	responsibilities	from	depreciation,	
loss	or	waste	including	efficient	use	of	resources	of	the	Company,	pubic	and	the	country.	Guidelines	are	given	
in energy management according to necessity to minimize waste of resources. 

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 sell for additional income. The Company must communicate and inform every group 

of stakeholders either directly and indirectly using various channels of communication to ensure that every 

stakeholder have complete access to all news and information concerning the company.

Social Aspect

Respect for Human Rights

The Company values respect of laws and human rights and put in place Code of Conduct on non-violation of 

human	rights.	This	is	a	proof	that	the	Board	of	Directors	is	committed	to	doing	business	under	the	rule	of	law	
including human rights principles that are basic rights of human representing equality and impartiality in privileges and 

rights.	Non-discrimination	policies	are	enforced	that	require	the	Company	to	treat	people	impartially	regardless	
of race, religion, gender or physical conditions. This is seen in equal opportunity in Company’s hiring and also 

promotes employees awareness of their rights, duties and responsibilities to society and other fellows 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 realizes the importance of employees and regards its employees as the most valuable 

resource that drives the organization to success and enables the orgnization to attain sustainable development. 

As	a	result,	the	Company	offers	its	employees	superior	welfare	and	benefits	compared	to	those	required	by	law	
including 

	 1)	The	Company	recommends	its	employees	to	conduct	long-term	financial	planning	by	educating	
them	on	financial	investment,	tax	management	and	saving	for	the	future	such	as	Long	Term	Equity	
Fund	(LTF)	and	Retirement	Mutual	Fund	(RMF)	to	create	financial	stability	and	promote	financial	
independence after retirement. 

2)	The	Company	emphasized	its	human	resource	management	by	stipulating	policies	that	promote	
organization-wide	learning	and	employee	development.		Efficiency	is	consistently	and	widely	increased	
in all compositions of human resource management from recruitment, development to compensation 

and benefits resulting in an enhanced professionalism and quality of work. Work process, innovation, 

career advancement and employee participation are also among the Company’s high-priority missions 

to deliver better quality of life for its employees. The Company is confident that happy employees 

with good physical and mental that will bring about efficiency and effectiveness in performing their 

duties. Last but not least, the Company also motivates its employees to participate in public services 

benefiting the society directly and indirectly.
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 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ	 ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้างเศรษฐกิจ	 และ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย	ผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัท	คู่ค้าของบริษัท	ดังเช่นการพัฒนาระบบ
รายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษซึ่ง	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	

การต่อต้านการทุจริต
	 บรษัิทมีนโยบายในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทและบริษัทย่อยท่ีจะไม่มีสว่นเกีย่วข้องกบัการทุจรติคอร์รปัช่ัน	ยึด
มั่นคุณธรรม	จริยธรรม	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ี	บริหารงานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย	โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าด้วยการเรียก	รับ	จ่ายสินบน	และได้มีการกำาหนด
แนวทางในการประพฤตปิฏบัิตท่ีิเหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนกังาน	หรอืให้ทรัพย์สนิ	รวมถงึประโยชน์
อ่ืนใดกับเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท	ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายด้วยความโปร่งใส	โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือเพื่อจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน
	 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม	
ระบบงานสำาคัญต่างๆ	เช่น	ระบบการขายและการตลาด	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำาสัญญา	ระบบการจัดทำา	และควบคุม
งบประมาณ	 ระบบการบันทึกบัญชีและการชำาระเงิน	 เป็นต้น	 ท้ังนี้เพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน	 รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม	 นอกจากนี้ได้มีการกำากับดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือ
รับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาทุจริตไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระ	ทั้งทางไปรษณีย์และ		E-mail	ที่auditcommittee@planbmedia.co.th	โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	บริษัทฯ	(http://
www.planbmedia.co.th)	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ56-1)	รายงานประจำาปีของบริษัท	เพื่อดำาเนินการตาม
ขั้นตอนและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป	โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส	และจะเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ	รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำาหนดบทลงโทษ	ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 โดยในป	ี2561	ไมพ่บการรายงานหรือการกระทำาผิดเกี่ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกับบริษทัและ/	หรือ
บรษัิทย่อย	รวมถงึไดจ้ดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพ่ือสง่เสรมิให้พนกังานมีความซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	
และพรอ้มจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงานด้วยความ
เคร่งครัดทั้งองค์กร	

Participation in the Development of Community and Society

 The Company leverages on its business processes to enhance quality of life and strengthen communities 

and Thai society through collaboration projects with its business partners. For example, the implementation of 

Intelligent	Traffic	Condition	Reporting	Board	on	expressways	that	continued	to	provide	useful	information	for	
motorists so that they can plan their routes in advance. 

Anti-Corruption Policy

 The Company and its subsidiaries engage in transparent, righteous and ethical business undertakings 

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. The 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. 

 The Company has put in place the audit process, internal control and risk management systems covering 

key operating systems, such as, sales and marketing, purchasing, contract preparation, account recording, 

payment systems, etc., aiming to prevent and monitor fraud and corruption risk and provide suitable guidelines 

in solving problems., Furthermore, The Company requires it employees to strictly follow anti-corruption policies 

and guidelines and arranged communication channels for everyone to file complaints and or send information 

regarding	possible	corruption	directly	to	the	Audit	Committee	consisting	of	independent	directors.	This	can	be	
done through post mails and e-mail to auditcommittee@planbmedia.co.th as shown in the Company’s website 

(http://www.planbmedia.co.th),	annual	information	reporting	forms	(Form	56-1),	and	annual	reports.	The	Company	
will	follow	the	process	and	later	report	to	the	Board	of	Directors.	Confidentiality	and	other	measures	are	enforced	
to protect the whistleblowers and informants and investigation and punishment under applicable laws are in 

place. 

	 In	2018,	there	was	no	report	on	misconduct	related	to	corruption	for	the	Company	and	its	subsidiaries.		
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 organisation. 
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง
 Internal Control and Risk Management

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี	 ทั้งด้านการเงิน	 และ
การปฏิบัติงาน	 เพ่ือสนับสนุนให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล	
ด้วยการกำาหนดลำาดับข้ันของอำานาจอนุมัติ	และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	
การกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัท	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	1/2562	 เมื่อวันที่	28	 กุมภาพันธ์	2562	 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง	3	ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหารของบริษัท	และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	ในด้านต่างๆ	
5	ด้าน	ตามแนวทางของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	Tradeway	Commission)	คือ	
สภาพแวดล้อมในการควบคุม	(Control	Environment)	การประเมินความเสี่ยง	(Risk		Assessment)	กิจกรรมการ
ควบคุม	(Control	Activities)	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)	และการติดตามผล	
(Monitoring)	โดยคณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะ
สมตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่	 	 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให	้
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อำานาจ	รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ	สำาหรับการควบคุม
ภายในหัวข้ออื่น	คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	ในด้านต่างๆ	5	ด้าน	ตามแนวทางของ	COSO	สามารถสรุปสาระสำาคัญ
ได้ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment)
	 การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล		
ดังนั้น	บริษัท	จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำาเนินไปได้ตาม
ที่บริษัทมุ่งหวัง	และเป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัท	ตระหนักถึงความจำาเป็นของ
ระบบการควบคุมภายในในประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	เช่น	

• บริษัท	ได้มีการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่ช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	
โดยไม่มีการพึ่งพาผู้บริหารหรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง	หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	แต่มีการทำางานอย่างเป็น
รูปแบบที่สามารถทำางานทดแทนกันได้

• บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีการติดตาม
ผลโดยคณะกรรมการเป็นประจำาทุกไตรมาส					

• การกำาหนดเป้าหมายจะมีกรอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท	 และให้ฝ่ายปฏิบัติการมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดเป้าหมายด้วย	 โดยผ่านการกลั่นกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งทำาให้
มั่นใจว่าเป้าหมายที่กำาหนดมีความเป็นไปได้	และสมเหตุสมผล

• บริษัท	 ได้มีการจัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมไว้ในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท	 เพื่อประกาศให้
สาธารณชนและตัวพนักงานของบริษัท	ได้รับรู้และตระหนักถึงจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

• บริษัท	 ได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	อีก
ทั้งยังมีการกำาหนดตารางอำานาจอนุมัติในการทำาธุรกรรมทางด้านการเงิน/การทำาสัญญา	 และการจัด
ซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน

1. Opinions of the Board of Directors on Internal Control Systems of the Company
	 The	Board	of	Directors	gives	highest	priority	to	its	internal	control	systems	covering	both	finance	and	
operations to enhance efficiency in conducting business. Checks and balances mechanism and delegation 

of authority as well as clear roles and responsibilities of executives and employees that allow accountability 

and	balance	of	power	are	strictly	implemented.	In	addition,	the	code	of	conduct	was	written	clearly	and	
the	Audit	Committee	is	assigned	to	ensure	that	the	Company’s	internal	control	systems	and	internal	audit	
systems	are	adequate,	appropriate	and	effective	in	accordance	with	guidelines	of	the	Stock	Exchange	of	
Thailand. 

	 At	the	Meeting	of	the	Board	of	Directors	No	1/2019	on	28	February	2019		where	all	3	members	of	
the	Audit	Committee	attended,	the	Board	of	Directors	assessed	internal	control	systems	by	making	inquiries	
to the Company’s management team and completing internal control system adequacy evaluation form in 

5	essential	components	according	to	the	guideline	of	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	
of	Treadway	Commission)	ie.	Control	Environment,	Risk	Assessment,	Control	Activities,	Information	and	
Communication	and	Monitoring.The	Board	of	Directors	reached	a	conclusion	that	the	Company’s	internal	
control systems are adequate and proper according to existing control environment. The Company prepared 

enough manpower to efficiently run the systems. Moreover, internal control systems related to the monitoring 

of operations of its subsidiaries are sufficient to protect assets of the Company and its subsidiaries from 

misuse or unauthorised use by directors or executives as well as from those transactions undertaken by 

persons with potential conflict of interest and related parties. For other internal control system components,  

the	Board	of	Directors	deemed	that	they	are	also	adequate.	
 

	 Details	of	the	internal	control	system	of	the	Company	in	5	areas	under	the	guideline	of	COSO	can	
be summarized below. 

 1. Control Environment 
 Proper organization structure and environment are key foundations of effective internal control   

systems. Therefore, the Company put efforts in creating a control environment favourable for internal control 

systems	to	function	as	expected.	Additionally,	good	control	environment	helps	encourage	all	employees	to	
realise	the	necessity	of	internal	control	systems.	Actions	taken	to	promote	a	good	control	environment	are	
as follow.

•  The Company set up suitable organanization structures that allow management flexibility with 

no dependence on any particular executive, employee or group and promote teamwork where 

ones can replace another in a team.

•  The Company has set clear business goals as a guideline in conducting business while the 

Board	of	Directors	monitors	and	evaluates	the	results	on	a	quarterly	basis.	
• 	In	setting	goals,	policy	frameworks	will	be	directed	by	the	Board	of	Directors	while	operations	

team	also	takes	part	in	the	goal-setting.	The	Chief	Executive	Officer	further	reviews	the	goals	
to ensure that these set goals are achievable and reasonable.   

•  The Company prepared and published its Code of Conduct documents and announced to the 

public as well as employees of the Company to acknowledge and comply with this Code of 

Conduct of the Company. 

• 	The	Company	wrote	and	published	“Operations	Manual”	relating	to	its	sourcing/procurement	
process as well as clearly specified a table of approval limit for financial transactions, contracts 

and procurements. 
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• บริษัท	ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นบริษัทธรรมมาภิบาลโดยการประกาศเจตจำานงไว้ในเอกสารเผย
แพร่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน	ซึ่งในที่นี้รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย	เป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้ความสัมพันธ์ของบริษัท	กับคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและเอื้อประโยชน์
ต่อกันในระยะยาว	การเซ็นสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าและมีบริการข่าวสารความรู้เพื่อประโยชน์กับคู่
ค้า	รวมถึงได้เสนอเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นธรรม	อีกทั้งบริษัท	มีการกำาหนดราคาสินค้ามาตรฐาน
ไว้อย่างชัดเจน

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)
• 	บริษัท	 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี	 และเพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น	ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาโดยมีตัวแทนของแผนก
ต่างๆ	เป็นคณะทำางาน	ซึ่งคณะทำางานดังกล่าวมีหน้าที่ในการการระบุความเสี่ยง	(Risk	Identification)	
ของบริษัท

• คณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ที่ประกอบด้วยตัวแทนของแผนกต่างๆ		เป็นผู้รวบรวม
ประเด็นความเสี่ยงของทุกๆภาคส่วน	เพื่อนำามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้นๆ	ซึ่ง
สามารถเชื่อได้ว่าคณะทำางานที่มีหลายภาคส่วนจะมีมุมมองที่ครอบคลุมและสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกๆ	ด้านได้	 ทั้งนี้ทางคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 ได้มี
การกำาหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมเอาไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

• คณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 เป็นตัวแทนของบริษัทในการเผยแพร่และสื่อสาร
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึงทั้งองค์กรและเนื่องจากคณะทำางานด้านการ
บริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนจึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารความรู้ความ
เข้าใจที่มีประสิทธิภาพ

• บริษัทมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง	โดยคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
	 บริษัทมีการกำาหนดนโยบาย	คู่มือ	และระเบียบปฎิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งแนวทางดังกล่าวบริษัท	
ได้กำาหนดไว้ในรูปแบบของตารางอำานาจอนุมัติ	(Level	of	Authorization	Table)	ซึ่งจะระบุถึงขอบเขต	อำานาจหน้าที	่
และเงื่อนไขต่างๆ	ในการอนุมัติวงเงินของผู้บริหารทุกๆ	ระดับเอาไว้อย่างชัดเจน	และตารางอำานาจอนุมัตินี้จะถูกนำา
ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท	เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ	ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	ราย
ละเอียดต่างๆ		

	 ในส่วนของการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	บริษัทได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจน
โดย	(1)	หน้าที่อนุมัติได้กำาหนดไว้ในตารางอำานาจอนุมัติ	(2)	หน้าที่บันทึกรายการบัญชีกำาหนดให้ฝ่ายบัญชี/การเงิน
เป็นผู้รับผิดชอบ	และข้อมูลสารสนเทศกำาหนดให้ฝ่าย	IT	 เป็นผู้รับผิดชอบ	และ	(3)	 การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเป็น
หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ	ที่เป็นผู้ขอซื้อทรัพย์สินโดยมีฝ่ายบัญชีเป็นผู้ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

	 นอกจากนี้	บริษัทยังมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำาเนินงานของบริษัท	เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท	โดยกำาหนดให้นักกฎหมายของบริษัท	เป็นผู้พิจารณา
เงื่อนไขในการทำาสัญญาผูกพันและการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	โดยให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทำาธุรกิจให้
ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
  

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	คือ	ครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	เพียงพอต่อการตัดสินใจ	เพื่อให้คณะ
กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีส่วนได้เสีย	 เช่น	ผู้ถือหุ้น	 เป็นต้น	ได้รับทราบข้อมูลสำาคัญอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม	
โดยบริษัท	ได้ดำาเนินการดังต่อไปนี	้

• The Company thrives on becoming a good governance company and has evidently announced 

its	intentions	in	Company’s	publications.	Good	governance	covers	fair	treatment	to	business	
partners and social responsibility that lead to strong and symbiotic relationships with its business 

partners in the long run. Moreover, service contract signing, news and information service for 

business partners, fair service conditions and standard pricing of products are also encouraged.

 2. Risk  Assessment
•  The Company was fully aware of risks in business processes and took a step to mitigate those 

risks by setting up risk management working group comprising representatives from every 

department to be responsible for risk identification for the Company. 

•  Representatives from various departments joined risk management working group to help 

identify and gather risks or risk issues in all parts of the organization to analyse and propose 

ways to get rid of or reduce those risks. The composition of this risk management working 

group ensures that perspectives on risks will be comprehensive and all kinds of risks will be 

managed. The risk management working group has clearly specified the control environment.  

•  Risk management working group represents the Company in disseminate and communicate 

knowledge	and	information	related	to	risk	management	throughout	the	organization.	Given	
that all departments are represented in the working group, the Company is confident that the 

communications are effective. 

• The Company regularly monitors its risk management by requiring risk management working 

group to hold a meeting at least once a quarter or anytime in case that there is an event    

impacting its business conduct. 

 3. Control Activities
 The Company has not only stipulated policies, manuals and procedures in writing but also clearly 

specified a level of authorization table that outlines scope of authority, roles and responsibilities and conditions 

pertaining	approval	limit	for	all	levels	of	executives.	This	table	will	be	proposed	to	the	Board	of	Directors	
meeting for considerations and approval in case of any addition or change in details. 

	 With	regard	to	segregation	of	duties,	the	Company	has	set	out	clear	duties	including	(1)	Approval	
duties:	as	in	the	level	of	authorization	table	(2)	Duties	in	recording	accounting	transactions:	Accounting	and	
Finance	Department	and	duties	related	to	information:	IT	Department.	and	(3)	Duties	related	to	a	safeguard	
of	assets:	departments	that	purchase	that	asset	are	responsible	and	Accounting	Department	acts	as	a	fixed	
asset controller. 

	 In	addition,	the	Company	has	in	place	measures	to	supervise	and	monitor	its	business	operations	
according to related laws to reduce business risks and protect its reputation. The Company’s lawyers are 

responsible for considering conditions of all obligatory contracts related to its business undertaking and 

presenting risk report to the executives on a regular basis. 

 4. Information and Communication
 Management of information and communication systems is regarded as another important factor the 

Company has to concern. The Company assures that its information systems and communication channels 

both	internally	and	externally	are	effective	that	the	Board	of	Directors,	executives	and	other	stakeholders	
such as shareholders get access to complete, correct and timely information that are adequate for making 

decisions. The Company has taken the following actions. 
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• การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลสำาคัญต่าง	ๆ 	สำาหรับใช้ประกอบการตัดสิน
ใจให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน

• ได้บันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในประเด็นที่เห็นว่าสำาคัญและ/หรือจำาเป็นไว้ในรายงาน
การประชุมอย่างละเอียดชัดเจนตามสมควร															

 5. การติดตามผล (Monitoring)
	 บริษัทได้มีการติดตามการปฎิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอเป็นรายเดือน	และจะวิเคราะห์สาเหตุที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานแตกต่างไปจาก
เป้าหมาย	เพื่อวางแผนและดำาเนินการแก้ไขต่อไป	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	ในแต่ละกิจกรรม	
ทั้งการควบคุมด้านการเงิน	ด้านการปฏิบัติงาน	และด้านการปฏิบัติตามข้อกำาหนด	จากผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระจากภายนอก	อย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล	
โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำาหนด

2. ความเห็นแตกต่าง/การต้ังข้อสังเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชี เก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่าง	ๆ	5	ด้าน	ได้แก่	สภาพแวดล้อมในการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรม
การควบคุม	สารสนเทศและการสื่อสาร	และการติดตามผล		สรุปความเห็นได้ว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	ไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	
	 นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะ
สม	ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน	สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท	
และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร	หรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	รายงานทางการเงินมีความถูก
ต้องเชื่อถือได้	สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
	 บริษัทได้ว่าจ้าง	บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	(“พีแอนด์แอล”)	ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก	
เพื่อทำาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท	โดยพีแอนด์แอลได้ทำาการตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบ
สารสนเทศ	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหารความเสี่ยง	และวงจรรายจ่าย	โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับ
กรอบ	COSO	ซึ่งได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวม	ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่
ดี	เหมาะสม	โดยผลการตรวจสอบและประเด็นที่สำาคัญที่ตรวจพบ	สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ
	 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำาหรับการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในด้าน
การเสริมสร้าง	และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ตลอดจนสามารถรองรับการทำางาน
ในองค์กรได้อย่างเป็นปัจจุบัน	โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี	้
	 บริษัทมีการจัดทำาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	(Corp-IT-01)	มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระยะเวลา	4	ป	ี
(ปี	2559-2562)	โดยมีข้อเสนอแนะจากการเข้าตรวจสอบ	ด้วยการการทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
พื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำางาน	และระบบงานที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับ
การดำาเนินการด้านธุรกิจ		และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
	 นอกจากนี้	 บริษัท	มีการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สิน	Hardware	ผ่านระบบ	OCS	และพบการจัดทำาทะเบียน
ทรัพย์สิน	Software	แต่ยังไม่ครบถ้วน	และยังขาดในส่วนของทะเบียนทรัพย์สิน	Service		มีการป้องกันการเข้าถึง
ห้อง	Server	และ	อุปกรณ์	Network	ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	บริษัทมีการจัดทำาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
การพัฒนา	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์	แต่ยังไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการของ
ระบบ	การทดสอบระบบ	เอกสารส่งมอบงาน	และ	คู่มือของระบบ	

• The	notices	of	the	Board	of	Director’s	meetings	including	related	important	information	for	
decision-making	were	sent	to	the	directors	more	than	7	days	before	the	meetings.

• Opinions,	comments	and	other	observations	for	important	and/or	necessary	issues	were				
recorded thoroughly and clearly in minutes of the meetings.

 

 5. Monitoring
 The Company strictly monitors its performance according to set targets and goals. Management 

team is responsible for following up and evaluating performances against those targets on a regular basis at 

least	every	month.	In	case	that	the	targets	are	missed,	management	team	will	analyse	problems	to	identify	
causes and find solutions. Furthermore, the Company implements regular internal control in every business 

activity covering finance, operations and compliance to rules of the auditors and outside independent internal 

auditors	to	ensure	that	internal	control	systems	are	adequate	and	effective.	Audit	results	will	be	directly	
reported	to	the	Audit	Committee	within	a	specified	time.	

2. Opinions and Observations from the Audit Committee/the Auditors Regarding Internal 
Control Systems of the Company
 The	Board	of	Directors	evaluated	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	systems	from	
assessment	reports	of	the	Audit	Committee	in	5	areas	which	are	Control	Environment,	Risk	Assessment,	
Control	Activities,	Information	and	Communication	and	Monitoring.	After	the	evaluation,	the	Board	of							
Directors	reached	a	conclusion	that	the	Company	has	adequate	and	appropriate	internal	control	systems	
for conducting its business and there was no significant mistake or flaw related to its internal control. 

	 In	addition,	the	auditors’	opinions	are	in	line	with	the	Board	of	Directors’	comments	regarding	
proper	internal	control	systems.	No	significant	observation	was	made	on	flaws	of	the	internal	control.	The	
internal control systems are effective in protecting assets of the Company and its subsidiaries from misuse 

or  unauthorised use by directors or executives. Financial reports are correct and reliable in accordance 

with	with	Generally	Accepted	Accounting	Principles	and	other	financial	report	standards.

3. Opinions of the Board of Directors on Internal Control Systems of the Company
	 The	Company	hired	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	(“P&L”)	as	an	external	party	to	audit	internal	control
systems	of	the	Company.	P&L	conducted	audits	on	General	Information	System	Control,	Human	Resources	
Management,	as	well	as	Risk	Management	and	Expenditure	Cycle	according	to	the	COSO’s	framework.	The	
auditor reached a conclusion that operational control is satisfactory and appropriate. The results from the

audit and other important issues are summarized as follow. 

 1.General Information System Control
 The Company conducted regular audits of its internal control related to information system control 

in order to develop and improve control systems to be efficient and effective as well as to support current 

operations	appropriately.	Details	can	be	summarized	as	follow.	
	 The	Company	put	in	place	procedures	and	guidelines	for	operational	control	and	corporate	IT	safety	
(Corp-IT-01)	as	well	as	formulated	a	4-year	IT	strategic	plan	(2016-2019)	that	includes	recommendations	
from	the	audits	that	reviewed	procedures	and	guidelines	for	operational	control	and	corporate	IT	safety	for	
improvement. These procedures and guidelines are adopted as basic criteria for information safety to develop 

work	processes	and	work	systems	that	are	safe	for	undertaking	business.	All	employees	were	informed	of	
the procedures and guidelines. 

	 Moreover,	the	Company	keeps	its	hardware	asset	inventory	through	OCS	system	while	a	software	
asset inventory exists but is not complete. There is currently no service asset inventory. Fingerprint scanners 

are used for access control of the server room and network devices. The Company prepared procedures 

related to development control or changes or adjustments of computer systems. However, documents    

related to a consolidation of system requirements, system testing, work delivery and system manuals were 

not present.  
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	 บริษัทมีกระบวนการในการสอบราคาและเปรียบเทียบผู้ขายในการจัดซื้ออุปกรณ์	Hardware	หรือ	Software	
แต่ยังไม่พบนโยบายการติดตาม	ทวนสอบ	ผู้ให้บริการภายนอก	และ	การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการภายนอก	ทั้งนี้	ผู้
ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะว่า	บริษัทควรมีการทบทวนสัญญาการว่าจ้าง	พร้อมทั้งมีการติดตามการทำางานของ
ผู้ให้บริการภายนอกอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 บริษัท	 ได้มีการจัดทำาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติ
งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
	 บริษัท	 มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน	 แผนผัง
โครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน	มีการจัดทำาอำานาจดำาเนินการ/อำานาจอนุมัติ	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ครอบคลุมทุก
กระบวนการที่สำาคัญ	โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยมีการประกาศใช้และ
สื่อสารระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ	ผ่านการปฐมนิเทศ	โดยกำาหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศเป็นรายไตรมาส
	 บริษัทมีการจัดทำาโครงสร้างองค์กร	(Company	Structure)	 และโครงสร้างหน่วยงาน	 ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร	ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ	ทั้งโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานมีความสอดคล้องกัน	และมีการจัด
ทำาเอกสาร	 “คำาบรรยายลักษณะงาน	(Job	Description)”)	 อย่างครบถ้วนทุกตำาแหน่งงาน	และมีการวางแผนอัตรา
กำาลังพล	(Manpower)	อัตราเพิ่มสำาหรับปี	2561	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ
ผู้จัดการอย่างชัดเจน
	 บริษัทฯ	มีการจัดทำางบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	ประจำาปี	2561	เกี่ยวกับ
ค่าสวัสดิการอื่นๆ	และค่าสัมมนาฝึกอบรมพนักงาน	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ	
ผู้จัดการ	โดยมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	กับงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลที่กำาหนดไว้	จะถูกเปรียบ
เทียบเมื่อถึงรอบการจัดทำางบประมาณประจำาปีถัดไป	
	 บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	 พ.ศ.2548	
กำาหนด	ประกอบด้วย	น้ำาสะอาดสำาหรับดื่ม	ห้องน้ำา	และกล่องยาสามัญ	เป็นต้น	และมีการกำาหนดสวัสดิการที่นอก
เหนือจากฎหมายกำาหนดไว้ใน	 “คู่มือพนักงาน”	 ได้แก่	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 เงินรางวัล	อายุการทำางาน	 เงินช่วย
เหลือต่างๆ	และประกันภัย	เป็นต้น	ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน
	 ในส่วนของการควบคุมเงินเดือน	บริษัทฯ	 มีการจัดทำารายการประมวลผลการจ่ายเงินเดือน	ซึ่งได้มีการ
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	อีกทั้งมีการแสดงรายละเอียดของการเพิ่ม/ลด	ของมูลค่าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน	และผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน	และมีการวัดผลการทำางานโดยประเมินผลงาน
ประจำาปี	 ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมในเรื่อง	การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย	(Key	Performance	
indicator-KPIs)	และการประเมินผลด้านสมรรถนะ	(Competency)
 3. การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทมีการจัดทำาคู่มือบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	มีการประกาศใช้และผ่าน
การลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	และมีการจัดทำาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนและผ่านการลงนามอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และมีการกำาหนดมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงและระบุมาตรการอย่างชัดเจนและถูกต้อง	 เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ทุกรายการ	ทั้งนี้			
จากการตรวจสอบเอกสารประกอบกิจกรรมการควบคุมพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
	 นอกจากนี้	บริษัทมีการกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	
และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	โดยกำาหนดให้พนักงานตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายเป็นคณะทำางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	 บริษัทมีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำาปี	 เช่น	 ความ
เสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทานหรือสัญญาเช่าพื้นที่หรือสัญญากับพันธมิตร	การกำาหนดการตอบสนอง
ความเสี่ยง	 เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ทุกรายการ	 และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ
การตอบสนองความเสี่ยงพบว่ามีความถูกต้อง	ครบถ้วน	

 The Company has quotation and vendor selection processes for hardware or software procurement 

but policies related to monitoring and auditing of external service providers and changes in external service 

providers	were	missing.	Note	that	internal	auditors	suggested	that	the	Company	should	review	service	contracts	
and monitor the work of external service providers on a regular basis. The Company has procedures and 

guidelines	on	operational	control	and	IT	security.	
 2.Human Resources Management
	 The	Company	has	suitable	internal	controls	including	policies/procedures,	work	manuals,	and	organization	
charts.	Authority/approval	authority	was	put	in	writing	covering	all	key	processes	and	approved	by	the	
managing	director	and	CEO.	Rules	and	procedures	of	the	Company	are	promulgated	and	communicated	
through the orientation program which is held on a quarterly basis. 

 The Company prepared company structure and department structures in writing which were        

approved by the managing director. The company structure and department structures are coherent and 

“job	description”	documents	are	complete	for	all	positions.	Written	manpower	plan	for	2018	was	in	place	
and approved by the managing director.

	 The	Company	conducted	budgeting	for	expenses	related	to	human	resources	management	for	2018	
including	other	benefits	and	employee	trainings	in	writing	as	approved	by	the	managing	director.	Actual	
expenses were compared to the budgeted expenses and year on year comparison will also be conducted 

during next fiscal year.  

 The Company provided employee welfare and benefits in accordance with the Ministerial Regulation on 

Labor	Welfare	at	Workplace	B.E.	2548	that	include	drinking	water,	restrooms	and	common	medical	supplies.		
Employee	benefits	further	than	required	by	law	are	listed	in	“Employee	Manual”	including	provident	fund,	
long	service	awards,	financial	aids	and	insurance.	Employees	were	properly	communicated	about	their	
benefits. 

 With regard to salary control, the Company prepared a salary payment report which shows             

a	comparison	of	recent	salary	payment	to	the	previous	month.	Details	on	differences	in	salary	payment	
amounts are presented clearly in writing and the salary payment report was approved by the managing 

director.	Annual	performance	evaluation	was	conducted	while	evaluation	subjects	cover	the	evaluation	using	
key	performance	indicators	(KPIs)	as	well	as	the	competency	assessment.		
 3.Risk Management
 The Company put in place a clear risk management manual in writing with a promulgation and a 

proper approval from authorized persons as well as written risk management structures approved by the 

Risk Management Committee. Risk control measures were clearly and accurately defined according to 

stipulated risk manual for all items. Control activities are found accurate and complete according to the 

document review. 

 Furthermore, the Company clearly wrote the Risk Management Committee charter which was 

properly approved by authorized persons. The Risk Management Committee was appointed appropriately 

in writing which specified employees who are department managers as working team. 

 The Company identified risk events covering all risk factors and disclosed them in the annual report 

such as risk from inability to renew concessions or area rental contracts or contracts with alliances. Risk 

response was in compliance with the risk manual for all items. The review of documents found that risk 

response is accurate and complete.
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 4. วงจรรายจ่าย
	 บริษัทมีการวางนโยบาย	ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	 และผ่านการลงนามอนุมัติจากรรมการผู้จัดการอย่างถูกต้องมีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบวงจรรายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 พร้อมทั้งผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	 อีกทั้งการ
ปฏิบัติงาน	ณ	ปัจจุบัน	เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำาหนด	โดยบริษัทได้มีการจัดทำา
ตารางอำานาจอนุมัติและตัวอย่างลายเซ็นต์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน
	 บริษัทมีการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี	2561	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	และผ่านการลงนามอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท	ทั้งยังมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	 และนำาเสนอให้ผู้บริหารรับทราบในการประชุม	
Management	Meeting	เป็นประจำาทุกเดือน
	 สำาหรับการขึ้นทะเบียนผู้ขายบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขายอย่างครบถ้วน	มีการ
ระบุข้อมูลระหว่างทะเบียนผู้ขาย	(Vendor	List)	กับเอกสารขึ้นทะเบียนมีความถูกต้องตรงกัน	และมีการลงนามเจ้า
หน้าที่จัดหาและการลงนามอนุมัติในเอกสารเป็นไปตามอำานาจอนุมัตินอกจากนี้บริษัทมีการสอบทานทะเบียนผู้ขาย
ในระบบ	Navision	และการประเมินผู้ขายรายเดิมตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้	และมีการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบ	Navision	โดยแบ่งแยก	User	ของพนักงานแต่ละคน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการควบคุมโดยสามารถเรียก
รายงานจาก	Log	เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่ได้
	 ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	มีการจัดทำา	ใบสั่งซื้อผ่านระบบ	Navision	พบว่าเลขที่เอกสารมีการ	
Running	Number	อัตโนมัติและครบถ้วน	และมีการอ้างอิงเลขที่เอกสาร	PR	และวันที่ต้องการสินค้าในเอกสารใบสั่ง
ซื้อ	(PO)	 อย่างครบถ้วน	 อีกทั้งมีการอนุมัติเป็นไปตามอำานาจอนุมัติที่บริษัทกำาหนดทุกรายการ	 และมีการจัดเก็บ
เอกสารสัญญา/ข้อตกลงไว้อย่างเหมาะสม	
	 บริษัทมีการตั้งหนี้และการชำาระหนี้อย่างถูกต้องตามรายการที่ได้รับสินค้าทุกรายการ	มีการตั้งหนี้อย่างทัน
กาล	โดยมีการชำาระเงินเป็นไปตามระยะเวลาจ่ายชำาระหนี้ทุกรายการ	อีกทั้งมีการประทับตราการชำาระหนี้ในเอกสาร
ครบถ้วนทุกรายการ
	 การบริหารเงินสดย่อยของบริษัท	 มีการจัดทำาหนังสือแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร								
มีการจัดเก็บเงินสดย่อยไว้อย่างปลอดภัย	อีกทั้งมีการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อยโดยแผนกบัญชีเป็นประจำาทุกเดือน	ทั้งนี้
จากการตรวจสอบเอกสารประกอบชุดเงินสดย่อย	พบว่ามีการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินในชุดเบิก	-	เคลียร์เงินสดย่อยอย่าง
ครบถ้วนทุกรายการ	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	มีการจัดทำางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีที่เกี่ยวข้อง	 อย่างสม่ำาเสมอทุก
เดือน	พร้อมทั้งมีการลงนาม	ผู้จัดทำา	และผู้ตรวจสอบ	อย่างครบถ้วนทุกรายการ

 4.Expenditure cycle
 The Company has put in place policies, procedures and operational guidelines related to procurement 

in writing which were properly approved by the managing director. Procedures related to expenditure cycle 

were put in writing with a proper approval from authorized persons. Current operations are according to 

procedures and instructions stipulated by the Company. The Company comprehensively prepared a written 

table of authorities and samples of signatures.  

	 The	Company	prepared	the	annual	expenditure	budget	for	2018	in	writing	which	was	approved	by	
the	Board	of	Directors.	Actual	expenditures	were	recorded	for	comparison	and	presented	to	executives	at	
the management meeting on a monthly basis for acknowledgement. 

 Regarding vendor registration, the Company appropriately kept documents related to registration 

of vendors. Records of information in the vendor list and supporting documents for vendor registration are 

accurate and consistent with signatures of procurement officers and approved signatories according to the 

approval	authority.	In	addition,	the	Company	audited	the	vendor	list	in	Navision	system	and	assessed	existing	
vendors	according	to	procedures	stipulated	by	the	Company.		Access	rights	to	information	in	Navision	
system	were	determined	for	individual	user	per	each	employee.	Note	that	the	Company	can	manage	the	
control by generating reports from logs to check for changes made by unauthorized persons. 

	 With	regard	to	procurement	processes,	purchase	orders	were	made	through	Navision	system	and	
all documents were assigned unique running numbers automatically in complete. Purchase requisitions and 

required	dates	were	referenced	in	purchase	orders	properly.	All	approvals	were	according	to	the	approval	
authority for all items and contract and agreement documents were properly filed. 

 The Company has accurate payable recording and payment for all transactions that products or 

services	were	delivered.	Account	payables	were	duly	recorded	and	payments	were	made	according	to	their	
due	dates	for	all	transactions.	In	addition,	supporting	documents	properly	contained	payment	stamps.	
 For petty cash management, the Company prepared a letter to appoint cashiers in writing and the 

petty	cash	was	safely	kept.	Accounting	department	conducted	random	counting	of	petty	cash	on	a	monthly	
basis. From the review of supporting documents related to petty cash, receipts were properly filed with 

reconciliation	forms	for	all	transactions.	Note	that	the	Company	conducted	bank	reconciliation	of	related	
deposit accounts regularly on a monthly basis with signatures from preparers and auditors in complete for 

all transactions. 
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