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สารจากประธานกรรมการ

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	แพลนบียังคงให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง	มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีครอบคลุมท่ัวทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจ	 เพ่ือให้เกิดความสมดุลในทุกมิติท้ังด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงได้มีการปลูกฝังแนวคิดความรับ
ผิดชอบในการให้บริการ	 เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสังคมท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และต่อยอดการ
พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร	การดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมอบผลตอบแทนท่ีย่ังยืนผ่านนวัตกรรม	
เทคโนโลยี	ภายใต้หลักการบริหารจัดการตามแนวทางของการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี	และผลักดันให้แพลนบีเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้กับสังคมมาอย่างต่อเน่ือง	
	 โดยในปี	2562	ท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายการ
ดำาเนินงานท้ังด้านผลประกอบด้วยรายได้รวม	4,919	ล้านบาท	
สูงสุดเป็นประวัติการณ์	 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมใน
อัตราท่ีสูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา	จากการ
ขยายพ้ืนท่ีให้บริการและความหลากหลายของส่ือโฆษณา	รวม
ไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ	ตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืน	โดยบริษัทฯ	ได้ส่งเสริมและสานต่อเพ่ือ
ให้พนักงานมีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจาก
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อาทิเช่น	การควบคุมและวัดค่า
ความสว่างจากส่ือโฆษณาแบบดิจิทัลเพ่ือให้ความสว่างอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน	ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
รอบพ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณา	การรณรงค์คัดแยกขยะเพ่ือปลูก
ฝังจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม	การนำาวัสดุ
เหลือใช้จากการผลิตส่ือโฆษณาประเภทภาพน่ิงมาประยุกต์ใช้

เป็นอุปกรณ์สำานักงาน	นอกเหนือจากน้ีบริษัทฯ	ยังได้มีการนำา
นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและลดข้ันตอนการทำางาน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	รองรับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและแนวโน้มธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	
รวมไปถึงการใช้พ้ืนท่ีส่ือโฆษณาของบริษัทฯ	เพ่ือเป็นส่ือกลาง
ในการส่ือสาร	ประชาสัมพันธ์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน	
	 ด้วยการดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนและหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวข้างต้น	ในปี	
2562	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี	 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
จัดอยู่ในระดับ	 “ดีเลิศ”	(Excellent)	อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	3	
อันสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแนวทางการดำาเนินธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	และเป็นการสร้างความ
เช่ือม่ันต่อนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ	รวมถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	ในระยะยาว	ท้ังน้ี	แพลนบี	ยังได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา
	 ในนามของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ขอ
ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ด้วยดีเสมอมา	บริษัทฯ	 ยังคง
มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล	สร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	พร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลง	 เพ่ือให้แพลนบีเติบโตเป็นบริษัทช้ันนำาในธุรกิจ
ส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยอย่างย่ังยืนต่อไป

Message from the Chairman 
of the Board of Directors

Pol.Gen Somchai  Vanichsenee
Chairman of the Board of Directors

พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 11

	 Throughout	our	journey,	Plan	B	has	been	
putting	efforts	in	developing	our	business	to	offer	
out-of-home	media	services	to	uplift	the	quality	of	city	
living	for	people	as	well	as	conducting	our	business	
according	to	sustainable	development	guidelines	
covering	all	business	activities	to	promote	a	balance	
in	all	dimensions	including	the	economy,	society	and	
environment.	Social	responsibility	mindset	is	fostered	at	
Plan	B	for	our	people	to	provide	services	to	customers	
without	any	adverse	social	impact	while	we	develop	
and	support	career	advancement	of	our	talents	in	
parallel.	We	treat	all	stakeholders	with	care	and	deliver	
sustainable	results	through	innovation	and	technology.	
Adhering	to	good	corporate	governance	principles,	Plan	
B	continues	to	play	a	part	in	contributing	positively	to	
the	society	as	we	fully	realize	that	business	growth	and	
good	governance	go	hand	in	hand	with	one	another.
	 During	2019,	Plan	B	managed	to	attain	our	
performance	goals	with	total	revenue	of	4,919	million	
baht	which	is	the	highest	in	our	history	and	our	revenue	
growth	also	outpaced	that	of	overall	media	industry.	The	
success	was	derived	from	our	non-stop	expansion	of	
service	areas,	diversified	portfolio	of	media	and	effec-
tive	cost	management	under	sustainable	development	
guidelines.	Plan	B	ensures	that	our	employees	are	
responsible	for	communities	and	the	society	in	deliv-
ering	our	products	and	services.	We	do	this	in	ways	
big	and	small,	from	maintaining	the	brightness	of	our	
digital	media	at	standard	levels	not	affecting	people	in	
the	areas	surrounding	the	digital	media,	to	launching	
campaigns	to	raise	awareness	in	environmental	conser-
vation	such	as	garbage	sorting	and	recycling	of	waste	
materials	from	static	media	production	to	be	used	as	
office	supplies.	Besides,	Plan	B	completed	various	
initiatives	to	streamline	work	processes	and	reduce	
work	steps	to	achieve	higher	organizational	efficiency	
to	tackle	rapid	technological	changes	and	capitalize	on	
business	trends.	Plus,	Plan	B	leverages	on	our	adver-
tising	media	as	channels	to	communicate	and	promote	
useful	content	and	messages	for	communities	and	the	
society.	
	 Thanks	to	our	unrelenting	commitment	to	
proper	business	conduct	under	sustainable	development	

guidelines	and	good	corporate	governance	principles,	
it	was	our	honor	to	mention	that	
Plan	B	received	“Excellent”	rating	for	the	third	consec-
utive	year	in	2019	from	the	Thai	Institute	of	Directors	
(IOD)	for	the	assessment	of	corporate	governance	of	
Thai	listed	companies.	This	is	a	testament	to	the	fact	
that	our	business	is	operating	in	alignment	with	interna-
tional	standards	which	promotes	trust	and	confidence	
among	domestic	and	foreign	investor	including	other	
stakeholders	in	the	long	run.		Furthermore,	Plan	B	was	
also	certified	as	a	member	of	the	Thai	Private	Sector’s	
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)	
at	the	beginning	of	last	year.	
	 On	behalf	of	the	Board	of	Directors,	executives	
and	employees,	we	would	like	to	express	our	appreciation	
for	longstanding	trust	and	support	from	all	stakeholders	
that	helped	shape	Plan	B	to	what	we	are	today.	Plan	B	
is	adamant	that	we	will	continue	to	conduct	our	busi-
ness	under	good	corporate	governance	principles	to	
create	economic,	social	and	environmental	balance	and	
readily	embrace	changes	with	the	aspiration	to	become	
a	sustainable	leading	company	in	out-of-home	media	
business.
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
Message from the Chief Executive Officer and Managing Director

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปีท่ีผ่านมา	อุตสาหกรรมส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย
ยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง	คือเพ่ิมข้ึน	4.5%	จากปีท่ีผ่านมา	ด้วย
ศักยภาพท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จำานวนมากและหลากหลาย	
สร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุค
ปัจจุบัน	อีกท้ังยังสามารถปรับเปล่ียน	ให้เหมาะกับสภาวะการ
แข่งขัน	ตรงตามความต้องการของลูกค้า	และใช้ส่ืออ่ืนมาช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการส่ือสารทางการตลาดได้อีกด้วย	ถึงแม้
อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในประเทศไทย	มีมูลค่ารวมลดลงเล็ก
น้อย	0.2%	สะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็นของผู้ประกอบการท่ี
จะต้องปรับตัวในสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงรวดเร็ว	ต้อง
สร้างคุณค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับงบ
ประมาณของลูกค้า
	 แพลนบียังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง	โดยในปี	2562	มี
รายได้	4,919.5	ล้านบาท	เติบโต	21.8%	จากปีก่อน	และกำาไร
สุทธิ	743.2	 ล้านบาท	เติบโต	16.8%	ด้วยการขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งในธุรกิจหลักคือส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	ซ่ึงยังเติบโต
ได้	สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาด	โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ด้วยการลงทุนเพ่ือนวัตกรรมและเก็บข้อมูลเพ่ือนำามาวิเคราะห์
อย่างมีระบบ	สร้างการประหยัดต่อขนาด	(Economies	of	scale)	

Mr. Palin Lojanagosin
Chief Executive Officer

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	เสริมด้วยการขยายธุรกิจการ
ตลาดแบบมีส่วนร่วม	(engagement	marketing)	เพ่ือนำาเสนอ
คอนเทนต์ท่ีดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในวงกว้าง	และยังต่อ
ยอดด้วยกลยุทธ์ท่ีจะเสริมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

ผนึกกำาลังกับพันธมิตร ร่วมเสริมศักยภาพ เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรม
	 ในปีท่ีผ่านมา	แพลนบีได้ร่วมมือกับ	บมจ.วีจีไอ	อีก
หน่ึงในผู้นำาตลาดส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	 ซ่ึงได้เข้ามาถือ
หุ้น	และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง	 ร่วมกันนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการส่ือสารทางการตลาดอย่างครบ
วงจร	สร้างแพ็คเกจเป็นโซลูช่ันท่ีสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ใน
หลายแง่มุม	ด้วยเครือข่ายในด้านธุรกิจส่ือโฆษณา	การใช้คอน
เทนต์ของการตลาดแบบมีส่วนร่วม	และนำาข้อมูลจากออนไลน์
มาวิเคราะห์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด	ตัวอย่าง
เช่น	แพ็คเกจ	Bangkok	Takeover	ท่ีเป็นการใช้ส่ือดิจิตอลของ
แพลนบีและพันธมิตรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี	ท้ังอาคาร	ถนน	ระบบ
ขนส่งมวลชน	ท่ีผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ในหลากหลายมุมของ
กรุงเทพฯ	สร้างการรับรู้ได้ชัดเจนในวงกว้าง	นอกจากน้ี	แพลนบี	

Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.  
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
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ยังได้ลงทุนเพ่ือคัดสรรและเพ่ิมจำานวนส่ือคุณภาพเพ่ือให้บริการ
ได้ดีย่ิงข้ึน	โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า	1,700	ล้านบาท	ท้ังการ
เข้าซ้ือหุ้น	สแพลช	มีเดีย		BL	Falcon	ในสิงคโปร์	และล่าสุด	
ได้ลงทุนพร้อมเข้าทำาสัญญาบริหารจัดการส่ือโฆษณากับ	บมจ.
มาสเตอร์	แอด	ซ่ึงมีท้ังส่ือโฆษณาภาพน่ิง	ดิจิตอล	และสตรีท
เฟอร์นิเจอร์	อันจะช่วยเพ่ิมความครอบคลุมในการให้บริการมาก
ย่ิงข้ึน

ผสานนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับส่ือนอกท่ีอยู่
อาศัย สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ลูกค้า
	 นอกจากการลงทุนเพ่ือนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้กับส่ือโฆษณาท่ีให้บริการอยู่	แพลนบี
ยังศึกษาและวิจัยเพ่ือให้เข้าใจผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน	 เพ่ือให้ไม่เป็น
เพียงการให้บริการพ้ืนท่ีส่ือ	แต่ยังสามารถเพ่ิมมูลค่าใน	customer	
journey	ทุกส่วน	ท้ังส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด	และ
นำาเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ	 ท่ีสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะยาว
กับ	บมจ.ซีพี	ออลล์	เพ่ือให้บริการส่ือสารแคมเปญโฆษณาด้วย
จอดิจิตอลในร้านค้า	7-11	สำาหรับ	1,500	สาขาแรก	จำานวน
มากกว่า	4,500	จอ	และใช้ส่ือเสียงในร้านค้า	ผสมผสานกับการ
ทำาโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย	ในช่องทางการตลาดน้ี	 ท่ีเข้าถึง
ลูกค้าได้ในวงกว้าง	 เป็นการนำาเสนอโซลูช่ันทางการตลาดและ
การขายรูปแบบใหม่	 ช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างยอดขาย	ณ	
จุดขายให้กับแบรนด์สินค้าอีกด้วย	โดยมีแผนจะเร่ิมให้บริการ
ได้ในปี	2563	เป็นต้นไป	

นำาเสนอคอนเทนต์ระดับโลกให้กับชาวไทย เพ่ิมมูลค่าของธุรกิจ
การตลาดแบบมีส่วนร่วม
	 ในช่วงท่ีผ่านมา	แพลนบีได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การตลาด
แบบมีส่วนร่วม	ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารให้มาก
ข้ึนไปกว่าการสร้างการรับรู้	(awareness)	แต่ยังสร้างความผูกพัน
ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์สินค้า	(engagement)	 ก่อให้เกิด
คุณค่าแก่ลูกค้าซ่ึงต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด	
โดยแพลนบีมีคอนเทนต์ท้ัง	Sport	marketing	ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกีฬา
ฟุตบอลในประเทศ	อีกท้ังยังมี	e-Sport	และเกมออนไลน์	เพ่ือ
ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่	และ	Music	marketing	ซ่ึงมี	BNK48	
วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง	และยังมองหา
โอกาสทางธุรกิจเพ่ิม	โดยขยายเป็นธุรกิจ	Artist	management	
ด้วยคอนเทนต์บันเทิงอ่ืนๆ	เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลาก
หลายย่ิงข้ึน
	 ล่าสุดในปี	2562	แพลนบีได้ยกระดับธุรกิจน้ี	ด้วยการนำา
คอนเทนต์ระดับโลกมาเสริมศักยภาพ	โดยลงนามในสัญญาการ
เป็นตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดสำาหรับการแข่งขันโอลิมปิค
ปี	2020	ท่ีโตเกียว	ซ่ึงเป็นการแข่งขันกีฬาท่ีมีผู้ชมท่ัวโลกมากถึง	
4,000	ล้านคน	โดยแพลนบีจะบริหารสิทธิในการถ่ายทอดสด	สิทธิ
ในการบริหารผู้สนับสนุน	(sponsorship)	และสิทธิในการบริหาร
คอนเทนต์	โดยเร่ิมแคมเปญดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจกีฬาดังกล่าว	
ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี	ท้ังยังต่อยอดเป็นตัวแทนบริหารสิทธิสำาหรับ

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอ่ืนๆ	อีกด้วย

บุคลากรคือหัวใจสำาคัญท่ีแพลนบีให้ความสำาคัญและมุ่งพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน
	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความ
สำาคัญของบุคลากร	 ซ่ึงจะร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรเพ่ือไปสู่เป้า
หมายท่ีวางไว้	ดังน้ันแพลนบีจึงให้ความสำาคัญกับการบริหารทีม
งาน	สร้างสภาพแวดล้อมท่ีทำาให้มีความสุขกับชีวิตการทำางาน	
นับต้ังแต่การคัดเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะกับ
งานและมีทัศนคติท่ีพร้อมนำาพาองค์กรให้เติบโต	สนับสนุนให้
บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ	เพ่ือพัฒนาตนเอง	สร้างผู้นำาท่ีมี
ความสามารถ	เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร	มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม	และ
เช่ือมโยงไปถึงการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน	
	 บริษัทฯ	ยังคงมุ่งม่ันในการรักษามาตรฐาน	ยึดม่ันการ
ดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ได้รับผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเลิศเป็นปีท่ี	3	ติดต่อกัน	ได้รับการรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	
ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	100	คะแนนเต็ม	และยังคงได้
รับเลือกให้อยู่ในดัชนี	SET100	ซ่ึงเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพ
คล่องการซ้ือขายสูงสม่ำาเสมอและมีมูลค่าตลาดสูงตามเกณฑ์	100	
อันดับแรก	อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนท้ังสถาบันและรายย่อย
มาอย่างต่อเน่ือง	และล่าสุด	บริษัทฯ	มีความภาคภูมิใจท่ีได้รับ
เกียรติจากตลาดหลักทรัพย์	ซ่ึงมอบรางวัล	Outstanding	Young	
Rising	Star	ให้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบ
ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีมีวิสัยทัศน์โดดเด่น	นับเป็นกำาลังใจให้คณะ
ผู้บริหารทุ่มเทกับการบริหารงานเพ่ือสร้างการเติบโตให้กับองค์กร	
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยต่อไป
	 ความสำาเร็จท้ังหมดคงจะเกิดข้ึนไม่ได้	หากไม่มีความ
ร่วมมือ	ความไว้วางใจ	และการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ	ท้ังคณะ
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	คู่ค้า	พันธมิตร	และลูกค้าทุกท่าน	
บริษัทฯ	ขอขอบคุณทุกท่านสำาหรับการสนับสนุนมาโดยตลอด	
เราทุกคนจะยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจ	พร้อมปรับตัวในยุคปัจจุบันท่ี
โลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	เพ่ือให้มีความพร้อมสำาหรับ
โอกาสและความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึน	โดยยึดในหลักการพัฒนา
อย่างย่ังยืน	 เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล	เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะนำาพาสังคมไทยก้าวหน้า
อย่างย่ังยืนต่อไป
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Dear Investors

	 In	fiscal	2019,	the	out-of-home	media	industry	has	
experienced	a	continuous	growth	of	4.5%	despite	a	slight	
decline	of	0.2%	in	the	overall	advertising	media	market	in	
Thailand.	This	is	due	to	the	out-of-home	media’s	capability	
to	reach	a	large	number	of	diverse	consumers,	effectiveness	
in	creating	awareness	and	good	fit	with	modern	lifestyles.	
These	media	also	adapt	to	the	changing	competitive												
landscape	in	order	to	fulfill	customer	needs	and	leverage	other	
media	to	enhance	marketing	communication.	This	reflects	
our	need	to	be	agile	under	rapidly	changing	environment	to	
address	the	agenda	of	our	customers	by	creating	highest	
value	for	customers	while	offering	cost-effective	solutions	
for	their	budgets.
	 Plan	B	managed	to	grow	incessantly	in	2019	at	
a	rate	of	21.8%	to	top	Million	THB	4,919.5	in	revenue	and	
registered	net	profit	of	THB	743.2	or	equivalent	to	16.8%.	
The	success	was	obtained	through	a	robust	expansion	in	
our	main	business	which	is	out-of-home	media	with	a	solid	
growth	higher	than	the	industry.	Other	efforts	accounting	for	
this	achievement	are	the	business	development	of	4	areas	
which	are	investments	in	innovation	and	systematic	data	
analytics	which	enabled	effective	marketing	communication,	
economies	of	scale	through	collaboration	with	business	
alliances,	expansion	of	engagement	marketing	business	
to	attract	a	wider	range	of	target	audiences,	and	execution	
of	value	creation	strategy	for	customers.

Teaming up with business partners to reinforce strengths 
and elevate the industry
								During	the	past	year,	Plan	B	has	joined	hands	with	
VGI	Public	Company	Limited,	one	of	the	market	leaders	
in	out-of-home	advertising	media	who	has	become	both	
the	Company’s	shareholder	and	a	strong	business	partner.	
Together	we	offer	a	full	range	of	products	and	services	for	
end-to-end	marketing	communication	solutions		and	
developed	package	solutions	to	address	the	myriad									
aspects	of	consumer	demands.	These	endeavors	were	
made		possible	through	a	network	of	advertising	media,	
utilization	of	engagement	marketing	content,	and	online	data	
analytics	to	revamp	marketing	campaigns.	For	instance,	
Bangkok	Takeover	project	employed	Plan	B’s	and	our	
alliances’	digital	media	to	cover	an	extensive	area	across	
Bangkok,	including	buildings,	roads,	mass	transit	system	
where	visibility	is	high.	Consumers	are	exposed	to	the	media	
in	every	corner	of	Bangkok	which	promote	awareness	for	

broader	group	of	consumers.	Besides,	Plan	B	invested	
over	THB	1,700	million	in	the	acquisition	of	Splash	Media,	
and	BL	Falcon	in	Singapore	to	select	and	add	more	quality	
media	to	better	serve	our	customers.	The	investment	also	
includes	the	most	recent	agreement	to	manage	advertising	
media	of	Master	Ad	PLC	covering	classic	media,	digital	
media	and	street	furniture	that	will	further	complement	our	
service	coverage.

Creating value for customers through integration of 
innovation and out-of-home media 
									 Apart	from	investment	in	technology	and	innovation	
to	enhance	our	existing	media,	Plan	B	took	a	step	further	
to	conduct	a	study	and	research	so	as	to	obtain	deeper	
consumer	insights	and	realize	Plan	B’s	aspiration	to	not	
only	be	a	media	platform,	but	a	crucial	value	creator	for	
the	whole	customer	journey.	Plus,	we	strive	to	optimize	our	
communication	with	the	target	audiences	and	present	novel	
solutions	to	alleviate	customers’	pain	points.	Another	example	
of	projects	that	reflects	Plan	B’s	eagerness	to	innovate	is	the	
long-term	partnership	with	CP	All	PLC.	This	collaboration	
aims	to	deliver	advertising	campaigns	through	digital	screens	
for	inaugural	1,500	branches	of	7-11	convenience	stores,	
reaching	over	4,500	screens	in	total.	Additionally,	in-store	
audio	media	as	well	as	sales	promotion	will	be	deployed	to	
tap	into	a	wide	range	of	consumers.	These	efforts	propose	
an	unprecedented	marketing	and	sales	solution	to	increase	
point-of-sale	turnover	for	brands.	This	solution	is	scheduled	
to	be	ready	for	service	from	2021	onwards.

Bringing world-class content to the Thais and enhancing 
engagement marketing business
									 Recently,	Plan	B	has	expanded	into	engagement	
marketing	business	which	enhances	the	effectiveness	of	
marketing	communication	beyond	raising	awareness	as	
this	business	essentially	establishes	engagement	between	
consumers	and	brands;	as	a	result,	we	can	promise	highest	
value	for	customers	who	intend	to	optimally	reach	their	
target	audiences.	In	addition	to	our	sports	marketing		
business	mainly	related	to	Thailand’s	football	content,	Plan	
B	extended	further	into	esports	and	online	gaming	business	
to	acquire	a	growing	young	consumer	base	and	invested	in	
music	marketing	through	BNK48,	a	highly	recognized	female	
idol	group.	Staying	eager	in	exploring	emerging	business	
opportunities,	Plan	B	also	expanded	into	artist	management	
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business	with	alternative	entertainment	content	in	order	to	
land	a	higher	variety	in	target	audience.
								 For	this	year’s	latest	initiative,	Plan	B	has	brought	
the	industry	standard	to	another	level	through	a	delivery	
of	world-class	content	by	signing	an	agreement	to	be	the	
marketing	rights	management	agency	for	2020	Olympics	
in	Tokyo,	a	sporting	event	that	welcomes	over	4,000	
million	viewers	from	all	over	the	globe.	Plan	B	is	responsible	
for	overseeing	the	live	broadcasting	rights,	sponsorship					
management	rights	as	well	as	content	management	rights.	
For	a	solid	start	of	this	initiative,	we	will	structure	a	
year-long	marketing	campaign	to	captivate	potential	
consumers’	interests.	Furthermore,	Plan	B	would	continue	
the	effort	to	serve	as	a	rights	management	agency	for	
several	other	international	sporting	events.

Prioritizing human capital and developing talents on a 
path to sustainability
									 Directors	and	executives	recognize	the	significance	
of	our	employees	as	drivers	of	Plan	B	on	the	road	to	realize	
its	great	ambition.	On	that	note,	we	put	forth	the	importance	of	
human	resource	development	and	designed	an	unparalleled,	
enjoyable	working	environment	for	the	employees	to	thrive	
in.	The	journey	starts	with	implementing	a	robust	recruitment	
process	to	seek	and	select	talents	with	both	the	right	skills	
and	excellent	attitude	to	grow	the	organization,	striving	to	
equip	them	with	necessary	skills	to	boost	self-development	
and	raising	up	competent	leaders.	On	top	of	that,	Plan	
B	engages	employees	in	an	organization-wide	strategy	
formulation,	maintains	a	reliable	performance	appraisal	
system	and	plans	well	to	attain	sustainable	growth.
									 The	Company	rigorously	adheres	to	keeping	the	
standard	in	conducting	our	business	under	the	core	principles	
of	good	corporate	governance	as	evidenced	by	the	fact	that	
Plan	B	has	received	“excellent”	rating	for	3	consecutive	years	
and	is	also	a	certified	member	of	Thailand’s	Private	Sector	
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption.	Moreover,	
the	Company	has	earned	Investors’	Choice	Award	with	a	
full	assessment	score	of	100	while	upholding	its	place	as	
a	constituent	of	SET100	index	comprising	top	100	listed	
companies	with	highest	market	capitalization	and	
consistently	high	liquidity	in	whom	institutional	and	retail	
investors	have	continuously	taken	interest.	Most	recently,	
Plan	B	is	honored	to	announce	that	our	Chief	Executive	
Officer	received	the	Outstanding	Young	Rising	Star	award	
from	The	Stock	Exchange	of	Thailand	which	is	given	to	the	
selected	new	generation	leaders	with	exceptional	visions.	

Given	the	prestigious	award,	we	are	deeply	encouraged	
and	inspired	to	progress	and	dedicate	ourselves	in	the	
generation	of	organizational	growth	and	positive	social	
impacts	for	the	Thai	society.
									 Our	successes	were	made	possible	only	with	kind	
cooperation,	trust,	and	support	from	all	parties.	The	Board	
of	Committee	would	like	to	express	its	sincere	gratitude	to	
shareholders,	executives,	customers,	business	partners,	
employees,	and	everyone	for	your	continued	support.	Going	
forward,	Plan	B	will	stay	on	our	course	to	run	the	business	at	
its	full	capacity,	respond	promptly	to	the	fast-changing	world	
to	be	prepared	in	embracing	the	forthcoming	opportunities	
and	challenges	based	on	the	sustainable	development	
principles.	Above	all,	we	are	firmly	committed	to	conducting	
our	businesses	for	the	best	interests	of	all	stakeholders	in	
a	balanced	manner,	and	striving	toward	being	one	of	the	
driving	forces	to	propel	Thailand	into	sustainable	growth	in	
the	future.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

 

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำาหนดองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	วาระการดำารงตำาแหน่ง	และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร	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

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิตหินา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย	และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี	2562	คณะ
กรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม	10	ครัง้	กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง	โดยไดมี้การหารอืรว่ม
กบัฝา่ยจดัการ	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบัญชีในเร่ืองท่ีเกีย่วข้อง	และไดส้รุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ	สรุปสาระสำาคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาปีของบริษัท	รวมท้ังงบการ
เงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายจัดการ	และผู้ตรวจสอบภายใน	โดยพิจารณาในประเด็นสำาคัญ
พรอ้มให้คำาแนะนำา	รวมท้ังข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชนเ์พือ่ให้ม่ันใจวา่กระบวนการควบคมุภายใน	ในการจดัทำางบการเงนิของ
บรษัิทมีความถกูตอ้งเช่ือถอืได	้อีกท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคญัอย่างเพียงพอและทันเวลาตอ่ผูใ้ช้งบการเงนิ	สอดคลอ้ง
กบักฎหมายและประกาศตา่งๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และสำานกังานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย	์อีกท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ	จากผล
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยยึดหลักความระมัดระวัง	ความสมเหตุสมผล	และคำานึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดย
พิจารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและของผูส้อบบัญชี	เพือ่ประเมนิความมปีระสทิธภิาพและความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน	การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย	
และอำานาจอนุมัติที่กำาหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ
เกณฑ์ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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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	ac-
counting	period	of	the	year	2019,	the	Audit	Committee	held	a	total	of	10	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,	regu-
larly	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	accor-
dance	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
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บรษัิทมีการบริหารจดัการตามหลกัการของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่
ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	และเป็นธรรม	สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	คัดเลือก	และแต่งตั้งบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	เป็น
ท่ีปรกึษาภายนอก	เพือ่ให้ปฏบัิตหินา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทประจำาปี	2563		ซ่ึงบริษัท	พแีอนดแ์อล	อินเทอรน์อล	
ออดิท	จำากัด	ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา		มโนเลิศ		เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
บริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการ
ตรวจสอบประจำาปี	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ	การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัย
สำาคัญ	ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ	

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2563
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน	โดยพิจารณาถึงความรู้	ความสามารถ	
ประสบการณ	์และคณุภาพงานของผูส้อบบัญช	ีสถานะของผูส้อบบัญช	ีข้อจำากดัท่ีมีสาระสำาคญั	หรอืข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้ม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง
	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี	บริษัท	สำานักงาน	 อีวาย	จำากัด	พร้อมท้ังพิจารณาค่า
ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบัปี	2563	โดยนำาเสนอคณะกรรมการบรษัิทและนำาเสนอขอนมัุตติอ่ท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ตามขั้นตอนต่อไป	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี	บริษัท	สำานักงานอีวาย	
จำากัด	เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง	และส่งมอบงานตรง
ตามเวลาอย่างสม่ำาเสมอ	โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	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	
มคีวามเป็นอิสระอยา่งเพยีงพอ	เพือ่ประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยอยา่งเท่าเทียมกนั	คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นวา่การบรหิารและการดำาเนนิงานของบรษัิทมีการพฒันาดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างตอ่เนือ่ง	มรีะบบการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง	มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม	เพียงพอและมีประสิทธิผล	
รายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษัิทมีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญั	เช่ือถอืได	้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย	กฎ	
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

	(	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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	2020.	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 2020
	 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	
2020	and	proposed	to	the	Board	of	Directors	and	sought	approval	from	the	2020		Annual	General	Meeting	of	
Shareholders	according	to	the	process.	The	Audit	Committee	regarded	EY	Office	Limited	as	an	auditor	who	un-
derstands	Company’s	business	thoroughly,	professionally	performed	duties	with	independence	and	unbiasedness	
as	well	as	regularly	delivered	work	in	a	timely	manner.	At	the	2020	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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รายงานของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
Report of the Nomination and Remuneration Committee

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	โดยมี	ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	(กรรมการอิสระ)	ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการ					สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	(กรรมการอิสระ)	และนายเอกภักดิ์	นิราพาธพงศ์
พร	ดำารงตำาแหนง่กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ในรอบปี	2562	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	
ไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีภายใตก้ฎบัตรและขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไดจ้ดัให้มีการ
ประชุมรวม	2	ครั้ง	 เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ดังนี้
	 1.	พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท	 เพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออก
จากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	 ท่าน	 ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำากับดูแลท่ีดี	บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการมายังบริษัท	ดังนั้นคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม	คุณสมบัติท่ีจำาเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
เห็นว่ากรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ	กำาหนด	
และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	มีวิสัย
ทัศนท่ี์กว้างไกล	ปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอย่างด	ีมปีระวตักิารเข้ารว่มประชุมท่ีด	ีรวมถงึมสีว่นรว่มใน
การแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม	จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	28	
กุมภาพันธ์	2562	 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำานวน	3	ท่าน	 เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง	ก่อนนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	วันที่	30	เมษายน	2562	เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 2.	พิจารณาอนุมัติเสนอการแต่งตั้งนายแล็พ	ซน	 เนลสัน	 เหลียง	ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท	 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2562	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	26	มีนาคม	2562	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ	โดยได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว	เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	มีประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	
พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	ตลอดจนประกาศท่ีเกีย่วข้อง	
ก่อนนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	วันที่	30	เมษายน	2562	เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 3.	กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบ้ียประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ
สำาหรับปี	2562	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	วันที่	30	เมษายน	2562
	 ท้ังนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น	 ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามรายงานผลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 4.	ทบทวนและกลั่นกรองการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงสอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	สภาวะเศรษฐกิจ	และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 5.	ให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขปรบัปรงุนโยบาย	หลกัเกณฑ	์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท	ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ไดร้ายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่รบัทราบ
อย่างสม่ำาเสมอ	โดยในรอบปี	2562	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีอย่างเตม็ความสามารถ	
ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 โปร่งใสและเป็นอิสระ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	
อย่างเหมาะสม

(ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์)
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
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To	Shareholders	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited
	 As	of	31	December	2019,	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	2019,	
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	share-
holder	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.1/2019	on	28	February	2019	to	
approve	the	nomination	and	appointment	of	3	directors	who	finished	their	terms	to	resume	their	directorship	
for	another	term	before	presenting	to	the	2019	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	30	April	2019	for	
approval.	
	 2.	Proposed	to	the	Board	of	Directors’	meeting	No.2/2019	on	26	March	2019	to	approve	to	propose	
to	the	2019	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	30	April	2019	for	approval	the	Appointment	of	Mr.Lap	
Shun	Nelson	Leung	to	act	as	the	director	of	the	Company.	The	Nomination	and	Remuneration	Committee	has	
considered	the	qualification	is	knowledgeable,	capable,	experienced,	and	skillful	which	will	benefit	the	Company’s	
operations	and	have	full	qualification	and	do	not	have	any	prohibited	characteristics	under	the	Public	Limited	
Company	Act,	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535	(1992)	(including	the	amendment	thereof)	and	other	
relevant	regulations	
	 3.	Determined	directors’	remunerations	which	are	monthly	compensation,	meeting	allowance	and	annual	
bonus	for	2019	to	get	approval	at	the	2019	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	30	April	2019.
	 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.	
	 4.	Reviewed	remuneration	considerations	of	top	executives	to	be	in	compliance	with	standards	of	list-
ed	companies	and	companies	in	the	same	industry	as	well	as	in	line	with	Company’s	performance,	economic	
conditions	and	good	corporate	governance	guidelines.	
	 5.	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	situ-
ation.	
	 The	Nomination	and	Remuneration	Committee	regularly	reported	its	performance	to	the	Board	of	
Directors.	In	2019,	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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รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
Report of the Corporate Governance Committee

เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)
	 คณะกรรมการบรษัิท	ยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีควบคู่
ไปกบัแนวคิดการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยืน	(Sustainability	Development)	โดยบูรณาการกบัวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	กลยุทธแ์ละ
เป้าหมายขององค์กร	เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
	 โดยคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	กรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการอสิระ	
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 ได้แก่	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ										
ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	และนายเอกภักดิ์	นิราพาธพงศ์พร	ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 ในรอบปี	2562	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท	
กรรมการ	ผู้บริหาร	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	มีความรับผิดชอบ	เป็นไปตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ
มีการทบทวนแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามหลักเกณฑ์	
ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	สำาหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ	ที่บริษัทฯ	ได้รับ	มีดังนี้
	 1)	 การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(Corporate	
Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ประจำาปี	2562	
อยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ	(5	ดาว)"	
	 2)	การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(AGM	checklist)	 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	(Thai	
Investors	Association)	ประจำาปี	2562	อยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม	สมควรเป็นตัวอย่าง”	(100	คะแนน)	ต่อเนื่องกันเป็นปีที่	4	
ตั้งแต่ปี	2559	
	 3)	 ในปี	2562	บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
ตามที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 บริษัทจะยังคงยึดม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 ท่ีได้
กำาหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำากับดูแลกิจการ	โดยส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริการ
เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรสนบัสนนุการปฏบัิตหินา้ท่ี	รวมท้ังเปิดเผยผลการปฏบัิตดิา้นการกำากบัดแูลกจิการอย่างตอ่เนือ่ง
และเหมาะสมอันเป็นการสะท้อนถงึการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ	โปรง่ใส	มจีรยิธรรม	พรอ้มกบัสง่เสรมิให้บรษัิท
มหีลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีทันสมยั	สอดคลอ้งตอ่ภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและการปฏบัิติ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง		 

	(	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี)
	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	
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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	the	view	of	sustainability	development.	This	commitment	was	in-
tegrated	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	indepen-
dent	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	2019,	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	2019.
	 2)	For	the	evaluation	of	AGM	checklist	quality	by	the	Thai	Investors	Association,	the	company	was	
rated	“Very	Good”	for	four	consecutive	years	since	2016
	 3)	In	2019,	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	gover-
nance	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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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Report of the Risk Management Committee

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท	แพลน	บี	มเีดยี	จำากดั	(มหาชน)	ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท	 มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร	 ท้ังนี้	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
สามารถเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า	 การดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	จำานวน	4	คน	ได้แก่นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	นายพินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์	นายเอกภักด์	นิราพาธพงศ์พร	และนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	ดำารง
ตำาแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒุ	ิมีความรู	้ความสามารถท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารความเสีย่ง
ของบริษัท
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีภายใตก้ฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และขอบเขต
อำานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	โดยในปี	2562	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	
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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	reason-
ably	confident	that	the	Company’s	strategic	conducts	will	effectively	and	efficiently	lead	the	Company	to	meet	
its	goals	and	objectives.	As	of	31	December	2019,	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	2019,	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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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี Pol.Gen Somchai  Vanichsenee

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Mr.Ekapak Nirapathpongporn
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7

8

3
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ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ Director and Managing Director

กรรมการ กรรมการ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Director and Chief Executive Officer

กรรมการ Director

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director / Member of 
the Audit Committee

กรรมการ Director 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Independent Director / Member of 
the Audit Committee

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ Mr. Palin Lojanagosin

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง Mr.Lap Shun Nelson Leung 

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ Pennapha  Dhanasarnsilp,D.B.A

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ Mr. Tanate Lojanagosin

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ Mrs.Monluedee  Sookpantarat
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นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
Mr. Palin Lojanagosin  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Chief Executive Officer

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
Chief Operating Officer 

นางสาวอังคณา เฉลิมชัยกิจ
Ms.Angkana  Chalermchaikit
ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Chief People Officer 

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
Miss Phakwan Wongphontawee
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Chief Business Development Officer

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr. Prasong Jarungbenjatham
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
Chief  Financial Officer

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

ผู้บริหารบริษัท
Executive Officers
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โครงสร้างองค์กร
Organization Chart
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ฝ่ายปฏิบัติการ
Operation

ฝ่ายขายและการตลาด
Sales & Marketing

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance

ทรัพยากรบุคคล
People

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

สำานักกรรมการบริหาร
Executive Office

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
Mr. Palin Lojanagosin

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
(รักษาการ)

Mr. Palin Lojanagosin
(Acting)

    คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
Corporate Governance Committee 

      คณะกรรมการสรรหาและ
           กำาหนดค่าตอบแทน 
Nomination and Remuneration         
                 Committee 

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          Risk Management  Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ
  Audit Committee 

นางสาวพาขวัญ  วงศ์พลทวี 
Ms. Phakwan 

Wongphontawee

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
Mr. Prasong Jarungbenjatham

นางสาวอังคณา   เฉลิมชัยกิจ 
Ms.Angkana   Chalermchaikit
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จุดเด่นด้านการดำาเนินงาน
Operational Highlights

อัตราการเติบโตของรายได้
Highest growth among OOH media operators

มูลค่าสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการ
Media Capacity

อัตราการใช้สื่อ
Utilization Rate

Plan B

2561/2018 2562/2019

OOH

อัตราการเติบโตของรายได้รวมเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง
ในอัตราท่ีสูงกว่าอุตสาหกรรมส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่
อาศัยอย่างมีนัยสำาคัญ
Significantly higher 5-year average revenue 
growth rate compared to overall Out of Home 
media industry

อัตราการใช้สื่อในปี 2562
Utilization rate in 2019

1 ที่มา : บริษัทเดอะนีลสันคอมปะนี (ประเทศไทย) จำากัด
  Source: The Neilsen Company (Thailand) Limited
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4,569  
ล้านบาท mil. Baht

5,070  
ล้านบาท mil. Baht

รายได้เติบโตต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม
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+14.5%
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Delivered consistent growth amidst slowdown advertising industry.
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ส่วนแบ่งตลาดในสื่อโฆษณา
นอกที่อยู่อาศัย
Plan B’s market share in Out-of-Home Media

Plan B

ผู้นำาในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ด้วยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 26%  
A leading out of home media operator 
with 26% market share

โอกาสในการเติบโตในอนาคต จากตลาดสื่อโฆษณารวม
ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งเพียง 3.5% ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณารวม

High potential growth from overall media market
as the Company share was only 3.5%

รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มความ
หลากหลายสื่อโฆษณาที่ให้บริการ
Growing revenue from out of home media 
diversification

24%

26% 2018

2019

สัดส่วนรายได้จาก 6 ธุรกิจหลัก
Revenue Contribution from 6 main business

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

2561/2018

2561/2018

2562/2019

2562/2019

2562/2019

2562/2019

2562/2019

2562/2019

2562/2019

2562/2019

34.6%

15.3%

0.15

0.16

461

1,014

4,200

3,638

34.6%

15.8%

4,919

0.32

636

743

1,679
1,389

5,928

7,979

4,483

6,890

35.5%

15.1%

ลงทุนขยายธรุกิจดว้ย CAPEX ท่ีเติบโตเฉลีย่ 600-700 ลา้นบาทต่อปี 
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และขยายพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
Continuous expansion with CAPEX of THB 600-700 million 
per year for media diversification and nationwide footprint 

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ
 Financial Highlight

รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)
Service Revenue (mil.Baht)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity ratio (time)

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit (mil.Baht)

EBITDA
(ล้านบาท / 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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การดำาเนินงานที่สำาคัญในรอบปี 2562

FEBRUARY
กุมภาพันธ์

MARCH
มีนาคม

MARCH
มีนาคม

APRIL
เมษายน

MAY
พฤษภาคม

เปิดให้บริการ	Bangkok	Jam	สื่อโฆษณาดิจิทัลพร้อมระบบรายงาน
สภาพจราจรกว่า	50	จุดทั่วถนนสายสำาคัญในกรุงเทพมหานคร	ยก
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเมืองไม่เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณาดิจิทัล
เท่านั้น	แต่ยังมีระบบรายงานสภาพการจราจร	Intelligence	traffic	
sign	,ระบบ	Accident	report	และ	กล้อง	CCTV	รายงานสภาพ
จราจร	ช่วยแกไ้ขปัญหาการจราจรของคนในกรงุเทพฯ		เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพของสือ่โฆษณาดว้ยการนำาจดุเดน่ท้ังสองมาผสมผสานกนั
Plan	B	launched	Bangkok	Jam	service	through	50	digital	dis-
plays	on	major	streets	across	Bangkok	equipped	with	traffic	
condition	reporting	system,	intelligence	traffic	signs,	accident	
report	system	and	CCTVs	to	report	traffic	at	those	locations	
real-time.	This	is	considered	another	solution	to	traffic	issues	
in	Bangkok	that	can	help	enhance	quality	of	life	of	people	in	
Bangkok.

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	และ	บมจ.วีจีไอ	(“VGI”)		ซึ่งเป็น	2	
ผู้นำาตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย	เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันทั้งใน
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย	และความร่วมมือกันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อนำาเสนอโซลูช่ันการตลาดท่ีครบวงจร
โดยใช้	Offline-to-Online	(O2O)	Solutions	จาก	VGI	ร่วมกับคอน
เท้นต์ทางด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของแพลนบี
Plan	B	and	VGI	Public	Company	Limited	(“VGI”)	joined	forces	
to	develop	business	together	not	only	for	out-of-home	media	
but	also	new	products	and	services	in	order	to	offer	integrated	
marketing	solutions	by	combining	O2O	Solution	from	VGI	with	
engagement	marketing	content	from	Plan	B.

เข้าลงทุนในบมจ.สแพลช	มีเดีย	(“สแพลช”)	 เพื่อขยายธุรกิจสื่อ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัประเภทภาพนิง่	Static	media		เพือ่เพิม่ความ
ครอบคลุมของสื่อโฆษณา	ด้วยจำานวนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่	79	
ป้าย	(	35	แห่งในกรุงเทพ	และ44	แห่งในต่างจังหวัด)	
Plan	B	made	an	investment	in	Splash	Media	Public	Company	
Limited	to	extend	its	out-of-home	media	coverage	to	static	
media	through	79	large-sized	billboards	(35	in	Bangkok	and	
44	in	upcountry)		

เปิดตัวสื่อโฆษณาดิจิทัล	Paragon	motion	block	ซึ่งให้บริการ	ณ	
บริเวณลานน้ำาพุซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างสถานีสยาม	ของรถไฟ
ฟ้าบีทีเอส	และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน	 	 เพื่อขยายความ
ครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิทัลในพ้ืนท่ีแลนด์มาร์คท่ีสำาคัญของ
กรุงเทพฯ
Plan	B	introduced	Paragon	Motion	Block	digital	media	at	Parc	
Paragon	which	is	the	fountain	square	connecting	Siam	BTS	
Station	and	Siam	Paragon	shopping	mall	in	order	to	further	
extend	its	digital	media	coverage	to	key	landmarks	in	Bangkok.

เข้าลงทุนในบริษัท	BL	FALCON	PTE.LTD.	เพื่อขยายเครือข่ายสื่อ
โฆษณาดิจิทัลในประเทศสิงคโปร์	ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศลำาดับที่	
5	ของบริษัทฯ	
Plan	B	invested	in	BL	Falcon	Pte.	Ltd.	to	expand	its	digital	
media	network	in	Singapore	which	is	the	5th	foreign	market	
that	the	Company	has	presence	in	Singapore.

Key Milestones in 2019
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JUNE
มิถุนายน

JULY
กรกฎาคม

AUGUST
สิงหาคม

SEPTEMBER
กันยายน

OCTOBER
ตุลาคม

การลงนามเป็นตวัแทนบรหิารสทิธทิางการตลาดสำาหรบัการแข่งขัน
โอลิมปิก	 โตเกียว	2020	 ซ่ึงประกอบด้วย	1.	สิทธิในการถ่ายทอด
สด	2.	 สิทธิในการบริหารผู้สนับสนุน	(Sponsorship)	3.	 สิทธิใน
การบริหารคอนเทนต์	 	 โดยแพลนบีตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการสร้างโอกาสการรับชมมหกรรมกีฬาครั้งสำาคัญของ
มวลมนุษยชาติให้เข้าถึงพ่ีน้องชาวไทยอย่างท่ัวถึง	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความสุขให้กับทุกๆคนในการร่วมส่งกำาลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทย
ไปสู่เหรียญทองโอลิมปิกด้วยกัน
Plan	B	signed	a	contract	to	become	an	official	agent	to	manage	
marketing	rights	of	Tokyo	2020	Olympics	consisting	of	1.	Live	
broadcasting	rights	2.	Sponsorship	rights	3.	Content	management	
rights.		The	objective	of	this	initiative	is	to	create	viewingop-
portunities	and	promote	participation	of	the	biggest	sporting	
events	of	mankind	for	Thai	people	so	that	everyone	can	enjoy	
the	experience	of	viewing	the	events	and	sending	moral	support	
to	Thai	national	team	to	achieve	Olympic	gold	medals	together.		

การลงนามในสญัญาบรหิารสือ่โฆษณา	กบั	บมจ.	ซีพอีอลล	์(“ซีพีออ
ลล์”)เพื่อขยายการให้บริการสื่อโฆษณา	ณ	จุดขาย	(Retail	Media)	
ภายในรา้น	7-11		โดยมเีป้าหมายการขยายพืน้ท่ีให้บรกิารครอบคลมุ
กว่า	2,000	สาขาทั่วประเทศไทย	ในปี	2564		
	The	Company	signed	an	advertising	media	management	contract	
with	CP	All	Public	Company	Limited	to	extend	its	retail	media	
services	to	7-Eleven	stores.	A	nationwide	coverage	target	of			
2,000	locations	was	set	be	attained	within	2021.

ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล	 โดยการเปิดให้บริการสื่อ
โฆษณา	Bangkok	Jam		Phase	2	ด้วยจอภาพดิจิทัลจำานวน	40	
แห่ง	ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการ	Phase	1	จำานวน	50	แห่ง		โดย
จอดิจิทัลมาพร้อมระบบรายงานสภาพจราจรในทำาเลยุทธศาสตร์ท่ี
สำาคัญของพื้นที่กรุงเทพ
Expansion	of	digital	media	through	the	launch	of	Bangkok	Jam	
Phase	2	of	40	digital	displays	with	traffic	reporting	system	in	
key	strategic	locations	in	Bangkok.		

การเปิดให้บริการสื่อโฆษณา	 “Lido	connect”	 สื่อโฆษณาท่ีผสม
ผสานระหว่างสื่อโฆษณาดิจิทัล	และสื่อโฆษณาภาพนิ่ง	 ซ่ึงได้พลิก
โฉมหน้าโรงภาพยนต์ลิโด้	 ใจกลางสยามสแควร์ให้มีสีสัน	 และโดด
เด่นดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว	
The	Company	inaugurated	“Lido	Connect”	media	service	that	
combined	digital	media	and	static	media	together	to	renovate	
Lido	Multiplex	located	in	the	heart	of	Siam	Square	to	be	colorful	
and	spectacular.	The	new	look	will	attract	tourists	and	passersby	
in	the	surrounding	areas.		

การขยายธรุกจิมิวสคิมารเ์กต็ติง้ดว้ยการเปิดตวัวง	CGM	48	ซ่ึงเป็น
วงนอ้งสาวของ	BNK48	โดย	CGM48	จะเนน้กจิกรรมหลกัในบรเิวณ
ภาคเหนือ	และจะช่วยสร้างฐานแฟนคลับในภูมิภาคให้สามารถเข้า
ถึงและมีความผูกพันกับศิลปินให้แนบแน่นย่ิงข้ึน	 และถือเป็นการ
ขยายธุรกิจของ	BNK48	 ให้มีความหลากหลายและเสริมศักยภาพ
ในการหารายได้	และกำาไรที่สูงขึ้น
Plan	B	took	a	next	step	in	expanding	its	music	marketing	
business	through	the	debut	of	CGM	48,	a	sister	girl	group	of	
BNK48.	CGM48	will	be	based	in	northern	region	to	carry	on	
major	activities	to	create	local	fan	club	base	that	allows	better	
access	and	tighter	relationship.	This	is	considered	an	exten-
sion	of	BNK48	to	promote	variety	and	commercial	capabilities
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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

จำานวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 4,588,489,574.00	หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 388,256,810.10	บาท

จำานวนหุ้นจดทะเบียนชำาระแล้ว (หุ้นสามัญ) 3,882,568,101	หุ้น	

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10	บาท

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

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

โทรศัพท์ (662)	530-8053-6

โทรสาร (662)	530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

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

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
93	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	โอปนพันธุ์						ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4501
นางสาววิสสุตา	จริยธนากร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3853
นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ						ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5313
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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 388,256,810.10	Baht

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

3,882,568,101	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
93	14th	floor	Stock	Exchange	of	Thailand	Building	Ratchadaphisek	
Road,	Dindaeng,	Bangkok	10110
Telephone	:	(662)	009-9000	Facsimile	:	(662)	009-9991
TSD	Call	center:	(662)	009-9999
Website:	http://www.set.or.th/tsd
E-mail:	SETContactCenter@set.or.th

Auditor EY	Office	Company	Limited(Original	Name	was	Ernst	&		Young	
Office	Company	Limited)
33rd	Floor,	Lake	Ratchada	Building,	193/136-137,	Ratchadaphisek	
Road,	Khlong	Toei	Distirct,	Bangkok	10110	
Telephone:	(662)	264-0777		Facsimile:	(662)	264-0789	to	90
Mr.Termphong	Opanaphan,	Certified	Public	Accountant,	Registration	
No.4501
Miss	Wissuta	Jariyathanakorn,	Certified	Public	Accountant,	Registration	
No.	3853
Miss	Manee	Rattanabankij,	Certified	Public	Accountant,	Registration	
No.	5313
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature Of Business

การดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัท	แพลนบี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	 ในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	 ท่ีมีความหลากหลาย
สูงสุดด้วยประเภทสื่อท่ีครอบคลุมท้ังในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	 ซ่ึงมีรูปแบบสื่อโฆษณาท่ีหลากหลาย	ด้วยนวัตกรรม	
เทคโนโลยีต่างๆ	รวมไปถึงบริการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตราฐานสากล	ที่จะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าให้สามารถเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด	มีประสิทธิภาพสูงสุด
	 บรษัิทมีการขยายตวัอย่างตอ่เนือ่ง	จากการบริหารจดัการสือ่ท่ีมีประสทิธภิาพ	ครบวงจร	สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของแบรนดแ์ละสนิคา้ไดร้อบดา้น	และให้คำาปรกึษาเริอ่งการวางแผนการตลาด	การคดิคน้เนือ้หา	(content)	ท่ีนา่
สนใจในการนำาเสนอ	
	 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)

	 นอกจากการขยายพัฒนาช่องทางสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเล้ว	 บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการเพ่ิมความหลาก
หลายดว้ยการพัฒนาธรุกจิการตลาดแบบมสีว่นรว่ม	หรอื	Engagement	Marketing		ผา่นคอนเทนท์ท่ีมีคณุภาพ	3	ประเภท	
ได้แก่	Artist	Management,	Sports	marketing,	eSport	&	Gaming	 โดยคอนเทนต์์ทั้ง	3	ประเภท	มีกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกัน	ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ	นอกจากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม
จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเล้ว	 ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยประเภทอ่ืนของบริษัทให้มี
อัตราการใช่สื่อโฆษณาท่ีสูงข้ึน	และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางท่ีหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น

1.	 สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง	(Sports	Marketing)
2.	 อาร์ทติสมาร์เก็ตติ้ง	(Artist	management)
3.	 อีสปอร์ต	และเกม	(eSport	&	Gaming	)

Business Overview
	 	As	the	leading	out-of-home	media	service	provider	with	most	diversified	portfolio	of	media	types	and	
nationwide	coverage	spanning	cross	Bangkok	and	upcountry,	Plan	B	Media	Public	Company	Limited	offers	a	
wide	variety	of	advertising	media	platforms	through	innovation	and	technology	as	well	as	provides	media	main-
tenance	services	that	meet	international	standards,	addressing	the	needs	of	brand	owners	in	reaching	target	
customers	effectively.	
	 The	Company	has	been	expanding	its	business	continuously	through	effective	and	end-to-ends	media	
management	that	serves	the	needs	of	brand	owners	in	all	dimensions	as	well	as	appealing	marketing	planning	
consultation	and	creation	of	interesting	content.	
		 The	Company’s	out-of-home	media	business	can	be	classified	into	6	key	categories	as	follow	
	 	 1.	Transit	Media	
	 	 2.	Classic	Media	
	 	 3.	Digital	Media	
	 	 4.	Retail	Media	
	 	 5.	Airport	Media	
	 	 6.	Online	Media	
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	 On	top	of	expanding	and	developing	the	out-of-home	media	channels,	the	Company	is	committed	to	
diversifying	media	portfolio	through	engagement	marketing	business	by	deploying	3	types	of	quality	content,	
namely	sports	marketing,	artist	management,	and	esports	&	gaming.	These	3	types	of	content	have	different	
target	groups	and	help	engage	consumers	and	product	and	service	brands	in	different	ways.	Not	only	the	
engagement	marketing	business	will	generate	revenue	for	the	Company,	but	this	new	business	also	enables	
other	types	of	out-of-home	media	to	enjoy	higher	utilization	rates.	This	builds	on	existing	out-of-home	media	
business	and	allows	the	Company	to	be	able	to	reach	customers	through	a	broader	range	of	channels.	
	 The	Company	currently	operates	in	3	types	of	engagement	marketing	business	per	following.

1.	 Sports	Marketing
2.	 Artist	management
3.	 eSports	&Gaming

OOH MEDIA

ENGAGEMENT
MARKETING

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม
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แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
1.1 สื่อโฆษณาภายนอก และ ภายในรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ  
	 ดว้ยศกัยภาพความเป็นผูน้ำาในและความเช่ียวชาญกวา่	14	ปีในการเป็นผู้ให้บริการพ้ืนท่ี

สือ่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำาทางฯ	ซ่ึงถอืเป็นสือ่ท่ีทำาให้บริษัทเป็น
ท่ีจดจำาและเป็นสือ่แรกเริม่ท่ีบรษัิทดำาเนนิธรุกจิมา	โดยปัจจบัุนมรีถประจำาทางจำานวน
กว่า	2,500	คัน	ซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและสิทธิ์ในการ
บรหิารจดัการบนรถรว่มของบรษัิทเอกชน	ทำาให้บรษัิทมสีือ่โฆษณาครอบคลมุสายรถ
มากที่สุด	กว่า	88	เส้นทาง	ทั่วกรุงเทพมหานคร

	 	 ทั้งนี้สื่อที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำาทางมี	2	ประเภทหลัก	คือ
a.	 สื่อโฆษณาภายนอกรถประจำาทาง	 เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบิลบอร์ด

เคลื่อนที่	ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้	การจดจำาแบรนด์สินค้า		ด้วยรูปแบบ
การทำางานการของสื่อ	ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภค	เฉลี่ยกว่า	300,000	คนต่อวัน	
โดย	90%	ของผูบ้รโิภคสามารถจดจำาแบรนดส์นิคา้ผา่นสือ่โฆษณาดงักลา่ว
ได้เป็นอย่างดี		นอกจากนี้รูปแบบของสื่อฯ	ยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
ตามวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่ต่างกัน	ทั้งในลักษณะ	Full	Wrap		
และ	Half	Wrap	ท่ีสรา้งการรบัรูแ้ละจดจำาแบรนดส์นิคา้ไดอ้ย่างชัดเจน	และ
ยังมีเทคนิครูปแบบพิเศษในรูปแบบ	Mock-up	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	
ท่ีเนน้ความคดิสรา้งสรรคข์องสือ่โฆษณา	นอกจากนี	้ในปี	2560	ทางบรษัิท
ไดน้ำาเสนอนวตักรรมเพือ่ดงึดดูสายตาในยามค่ำาคนื	ดว้ยเทคนคิพเิศษ	LED	
Lighting	Technique	ซึง่สร้างลูกเล่นที่น่าสนใจใหก้ับภาพโฆษณา	สามารถ
เพิ่มมูลค่าแบรนด์สินค้า	ให้เกิดการจดจำามากยิ่งขึ้น

b.	 สื่อโฆษณาภายในรถโดยสารประจำาทางเป็นสื่อโฆษณาท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้
บรกิารตลอดการเดนิทาง	โดยผูใ้ช้บรกิารรถประจำาทางสว่นใหญม่คีวามถี่ใน
การใช้บริการ	2-3	ครั้งต่อวัน	และใช้เวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยนานกว่า	
45	นาทีตอ่ครัง้	ทำาให้สือ่โฆษณาภายในตวัรถสามารถสือ่สารไปยังกลุม่เป้า
หมายได้โดยตรง	ด้วยตำาแหน่งสื่อฯที่ติดตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วภายในรถ	ซึ่ง
รบัสายตาในทุกมุมมอง	บรเิวณหลงัเบาะผูโ้ดยสาร	ทางข้ึน-ทางลง	และบน
เพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสาร			

Half	WrapFull	Wrap

TRANSIT
สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 
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3D 2D

Transit	media	can	be	categorized	into	2	types	as	follow
1.1 Advertising media outside and inside air-conditioned buses
	 This	type	of	media	is	considered	the	first	media	type	the	Company	offered	and	this	brought	reputation	

and	awareness	to	the	Company.	With	its	expertise	of	over	14	years,	the	Company	has	become	a	
leader	in	providing	media	services	outside	and	inside	fixed	route	buses.	At	present,	the	Company	
provides	advertising	media	services	on	over	2,500	buses	from	concessions	granted	by	the	Bangkok	
Mass	Transit	Authority	(BMTA)	and	management	rights	from	other	private	bus	companies	under	joint	
service	contracts.	As	a	result,	the	Company	has	the	most	extensive	coverage	of	more	than	88	routes	
across	Bangkok.	

	 There	are	2	main	types	of	advertising	media	inside	the	fixed	route	buses	

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	commut-
ers	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	buses	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.

In	Bus

LED	LIGHTING	BOX

REFLECTIVE	FLIM
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Digital	@MRT

1.2 สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
	 บริษัทมีการพัฒนาสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร	(MRT)	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

รองรับการเติบโตของจำานวนผู้โดยสาร	 โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ	และแนวโน้มการ
เติบโตท่ีดีจากแผนการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร	 	 โดยจำานวนสถานีท่ีจะ
เปิดให้บริการครบในปี	2562	พร้อมให้บริการกว่า	29	สถานี		ซึ่งให้บริการโครงข่าย
เช่ือมโยงระหวา่งกรุงเทพฯ	ช้ันใน	กรุงเทพฯ	ช้ันนอก	และปริมณฑลอย่างครอบคลมุ	
พรอ้มสำาหรบัการเป็นระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต	โดยสือ่ของบรษัิทประกอบไป
ดว้ย	จอแสดงข้อมูลแกผู้่โดยสารท้ังภายในและนอกขบวนรถ	(Passenger	Information	
Display	-	PIDs)	ป้ายโฆษณาบนประตูชานชาลา	(Platform	Screen	Door-	PSD)	
และ	สื่อโฆษณาจอดิจิตอลภายในสถานี	(Digital	@	MRT)	

TRANSIT
สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 41

Platform	Screen	Door	(PSD)

Passenger	Information	Display	(PID)

1.2  Advertising Media in MRT system
	 Plan	B	continuously	develops	advertising	media	offered	in	the	MRT	system	to	support	growth	in	the	number	

of	passengers	as	Plan	B	realized	the	potential	and	positive	growth	outlook	from	the	route	expansion	plan	
of	the	MRT	that	additional	29	stations	will	be	fully	operating	in	2020.	The	service	was	extended	to	connect	
inner	Bangkok	to	outer	Bangkok	including	the	vicinities	to	form	a	major	mass	transit	system	in	the	future.	
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)	
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สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
	 สื่อโฆษณาภาพนิ่งของบริษัทมีความหลากหลายท้ังด้านรูปแบบและขนาด	 รวมถึง
ตำาแหน่งท่ีตั้งท่ีมีความโดดเด่นสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นท่ีของกรุงเทพฯ	 ดึงดูดสายตาด้วยรูป
แบบและเนื้อหาที่ครอบคลุมบริเวณสำาคัญต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้า	บนถนนสายหลัก	บน
ทางด่วนพิเศษฯ	และภายนอกอาคารสำาคัญต่างๆ	 ท้ังในย่านธุรกิจ	และแหล่งชุมชน	 	 โดยเน้น
บริเวณที่มีการจราจรและประชากรหนาแน่น	เพื่อการมองเห็นที่เด่นชัดและบ่อยครั้ง	อีกทั้งมีรูป
แบบการนำาเสนอท่ีแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืน	 เพื่อให้สามารถดึงดูดสายตาผู้คน	สร้างการ
รับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาได้อย่างตรงจุด

	 Classic	media	offered	by	the	Company	are	diverse	in	formats	and	sizes	including	easily-visible	
locations	across	Bangkok.	These	classic	media	with	appealing	formats	and	content	were	placed	around	
important	landmarks	of	Bangkok	as	well	as	areas	with	high	traffic	volume	or	high	population	density	such	
as	on	pavements,	on	major	roads,	on	expressways,	outside	major	buildings	in	central	business	districts	and	
communities.	Not	only	that	these	classic	media	are	noticeable	and	can	be	seen	multiple	times,	but	their	
unique	presentation	formats	also	differentiate	them	from	those	from	other	providers	so	that	the	media	can	
catch	attention,	create	awareness	and	promote	accessibility	effectively.	
	 Plus,	the	Company	also	expanded	its	classic	media	in	other	provinces	outside	Bangkok	through	
128	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.	The	expansion	of	media	network	to	upcountry	was	intended	to	support	the	higher	
number	of	population	and	tourists	to	promote	better	reach	to	strategic	locations	in	Thailand.	

CLASSIC
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง

สื่อป้ายโฆษณาเครือข่าย Street Furniture

Metro	Poster

สื่อป้ายโฆษณาเครือข่าย Street Furniture ต่างจังหวัด

Fonebooth

Serie	Poster Pole	Wrap

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการขยายสื่อครอบคลุมพื้นท่ีไปยังจังหวัดสำาคัญอื่นๆ	 ท้ังการให้บริการสื่อป้ายบิลบอร์ด
ขนาดใหญ่	จำานวนทั้งหมด	128	ป้ายทั่วประเทศ	และสื่อป้ายบิลบอร์ดแบบเครือข่าย	โดยเน้นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทย	การขยายเครอืข่ายสือ่โฆษณาไปยงัตา่งจงัหวดัเพือ่รองรบัจำานวนประชากรและนกั
ท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น	เพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในตำาเหน่งที่สำาคัญของไทย

Chiang	Mai	City	Network
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สื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 

Uni	Pole

Gateway	Billboard

Series	Pole

Fly	Over	2.0

Mega	Size	Billboard
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สื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศัย
	 สือ่โฆษณาดจิทัิลเป็นสือ่ท่ีมีอัตราการเตบิโตสงูสดุ	จากการนำาเสนอท่ีโดดเดน่	การนำา
เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาสร้างให้เกิดการแสดงผลหลากหลายรูปแบบ	สวยงาม	แตก
ต่างไปจากการรับรู้สื่อโฆษณาท่ัวไป	พร้อมด้วยระบบควบคุมการแสดงผลท่ีบริษัทคัดเลือก
มาเป็นพิเศษ	ทำาให้เกิดความยืดหยุ่น	รวดเร็ว	และมีความปลอดภัยสูง	สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการในการพฒันาแบรนดส์นิคา้เพือ่สร้างการรับรูแ้ละจดจำาแบรนดส์นิคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ด	ีสามารถตอบสนองตามแคมเปญจนท่ี์เปลีย่นแปลงเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งการ
นำาเสนอ	ประกอบกบัการเลอืกยทุธศาสตรข์องจดุตดิตัง้สือ่โฆษณาท่ีมีความหลากหลายและ
เป็นสถานที่สำาคัญ	อาทิเช่น	ศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ	(CBD)	ห้างสรรพสินค้าชั้น
นำา	และในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจหรือบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมไป

Emporium&Emquartier

The	PanOramix@Centralworld

Paragon	90	Degree Interchange	21

Show	DCLido	Connect

Twintube

	 Digital	media	has	been	experiencing	strongest	growth	among	all	media	given	its	unique	displays	using	
modern	technology	to	present	a	variety	of	exquisite	formats	different	from	other	media.	Furthermore,	the	media	
are	equipped	with	selective	display	control	systems	that	enable	flexibility,	speed	and	safety.	This	can	quickly	
address	changes	in	marketing	campaigns	in	timely	manner	and	satisfy	brand	owners	in	building	brand	awareness	
and	recognition.		Moreover,	selection	of	locations	to	install	media	is	done	properly	to	be	diverse	and	inclusive	of	
landmarks	such	as	central	business	districts	(CBD),	leading	department	stores	and	economic	zones	or	areas	with	
high	density	of	population	in	50	provinces	across	Thailand.	This	created	a	media	network	footprint	of	943	digital	
displays	nationwide.	In	2019,	digital	media	for	public	benefits	were	brought	to	attention	apart	from	modernizing	
digital	media	as	usual.	These	dynamic	media	were	deployed	to	uplift	quality	of	urban	living;	for	example,	Intelli-
gence	Traffic	Sign,	Accident	Report	System	and	CCTV	cameras	that	help	alleviate	traffic	problems	in	Bangkok.	
Advertising	media	attained	higher	effectiveness	through	integration	of	both	business	and	social	purposes.	

DIGITAL
สื่อโฆษณาดิจิตอล

ยัง	50	จังหวัดทั่วประเทศ	ทำาให้เกิดเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า	943	จอ	 โดยในปีนี้	 ไม่เพียงแต่
การสร้างสื่อโฆษณาดิจิทัลให้มีทันสมัย	แต่บริษัทยังมองเห็นถึงสาธารณะประโยชน์ของสื่อโฆษณาดิจิทัลอีกด้วย	ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตของคนเมือง	ด้วยระบบรายงานสภาพการจราจร	Intelligence	traffic	sign	
,ระบบ	Accident	report	และ	กล้อง	CCTV	ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของคนในกรุงเทพฯ		เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสื่อโฆษณาด้วยการนำาจุดเด่นทั้งสองมาผสมผสานกัน
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			Plan	B	TV

  Plan	B	TV	Nationwide

Bangkokjams The	CBD The	City
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	 เครือข่ายสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นสื่อโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ	ในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกำาลังซ้ือและเป็นอีกหนึ่งสื่อโฆษณาท่ีนักการตลาดนิยมใช้ในการกระ
ตุ้นยอดขายและเน้นย้ำาการจดจำาแบรนด์สินค้า	สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า	8	ล้านคนต่อวัน	
สามารถจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ง่ายย่ิงข้ึน	 	 บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสื่อโฆษณา
ในห้างสรรพสินค้าช้ันนำาต่างๆ	 ให้ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายได้ครอบคลมุมากข้ึน	โดยมกีารให้บรกิารสือ่แบบครบวงจรท้ังภายนอกและภายในอาคาร		
ตัง้แตส่ือ่โฆษณาภาพนิง่ไปจนถงึสือ่ดจิติอลท่ีสามารถสรา้งปฏสิมัพนัธ	์(interact)	กบัผูบ้รโิภค
ได้	อกีทัง้ยงัมรีูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในการนำาเสนอทีห่ลากหลาย	ปจัจบุนับรษิทัมี
ส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ณ	ศูนย์การค้าเมกาบางนา	สยามเซ็นเตอร์	สยามพารากอน	
เอ็มโพเรี่ยม	เอ็มควอเทียร์	และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป	
	 ด้วยรูปแบบการนำาเสนอ	และที่ตั้งสื่อโฆษณา	ที่สวยงาม	มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทั้ง
ภายในห้างและนอกห้าง	สรา้งการจดจำาท่ีด	ีโดยสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้ของบรษัิทฯ	
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมือง	และบริเวณชานเมือง	ทำาให้สื่อของบริษัทฯสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย	ตอบโจทย์แบรนด์สินค้าในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น

	 One	of	the	out-of-home	media	with	high	effectiveness	is	retail	media	thanks	
to	the	ability	to	reach	target	customers	with	purchasing	power.	These	media	helps	
marketers	boost	sales	and	emphasize	brand	recognition.		Over	8	million	consumers	
are	reached	on	a	daily	basis	and	this	allows	consumers	to	make	easier	decisions	in	
buying	products	and	services.	The	Company	is	committed	to	developing	retail	media	
in	leading	department	stores	to	satisfy	a	broader	target	segments	with	diverse	needs.	
A	full	range	of	media	services	both	inside	and	outside	buildings	is	offered	either	classic	
media	or	dynamic	media	with	different	displays	and	presentation	technologies	that	in-
teract	effectively	with	consumers.	Currently,	retail	media	are	available	in	various	venues	
including	Mega	Bangna	Shopping	Center,	Siam	Center,	Siam	Paragon,	Emporium,	
EmQuartier,	and	shopping	malls	operated	by	Central	Group.	
	 Thanks	to	appealing	display	formats	and	strategic	locations	inside	and	outside	
department	stores	covering	city	centers	and	suburbs,	the	Company’s	retail	media	are	
able	to	reach	different	customer	groups	and	respond	to	needs	of	brand	owners	properly.	

Siam	Paragon	Inmall Digital	Poster	@Siam	Paragon

Central	Network Paragon	Motion	Block District	Em	inmall Digital	Mirror

Icon	Siam

RETAIL
สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า

และซุปเปอร์มาร์เก็ต



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 47

	 In-store	media	inside	supermarkets	are	one	of	
the	essential	tools	for	marketers	for	enhancing	marketing	
communication	between	stores	and	their	customers.	
These	media	help	boost	sales	instantly	and	promote	
brand	loyalty	in	the	long	term.	According	to	Arbitron	
survey,	54%	of	consumers	decided	to	purchase	prod-
ucts	after	seeing	advertising	in	department	stores	and	
supermarkets.	The	Company	adopted	new	technologies	
in	displaying	trendy	formats	of	in-store	media	to	enhance	
effectiveness	of	customer	communication	through	better	
access	for	consumers	to	brands	and	content	including	
sales	promotions	in	a	timely	and	effective	manner.	
	 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	super-
markets	across	the	country	where	these	media	can	
effectively	reach	target	audiences.

Mega	Bangna

Big	C

	 สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหนึ่งใน
เครือ่งมอืท่ีสำาคญัของนกัการตลาด	ท่ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
การสือ่สารการตลาดระหวา่งรา้นคา้กบัลกูคา้	ตลอดจนช่วย
กระตุ้นยอดขายได้อย่างฉับพลัน	 ช่วยสร้างความภักดีของ
แบรนด์สินค้าได้ในระยะยาว	 โดยผลสำารวจของ	Arbitron	
แสดงให้เห็นวา่	54%	ของผูบ้รโิภคตดัสนิใจซ้ือสนิคา้หลงัจาก
ท่ีได้เห็นโฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้และซุปเปอรม์ารเ์กต็	
บรษัิทไดน้ำาเอาเทคโนโลยีในการนำาเสนอรปูแบบสือ่โฆษณา	
ให้มีความทันสมัย	 เพิ่มประสิทธิภาพสื่อโฆษณากับลูกค้า	
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแบรนด์	 เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้า
ถงึคอนเท้นท์	รวมถงึโปรโมช่ันตา่งๆไดอ้ย่างฉับไว	และเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด
	 ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการสื่อโฆษณาภายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ภายในห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี	 ซุปเปอร์
เซ็นเตอร	์เป็นจำานวน	269	จอ	ท่ัวประเทศ	โดยวางจดุตดิตัง้
บรเิวณทางเข้าห้าง	บรเิวณฮอลเวย์ภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็	
และบริเวณจุดเซ็นเซอร์ทางเข้า-ออกซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ซ่ึง
เป็นทำาเลท่ีสร้างโอกาสในการมองเห็นได้ง่าย	สามารถเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน		
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	 การใช้บรกิารสนามบินในปัจจบัุนมีการเตบิโตมากข้ึนจากอดตี	จากปัจจยัท่ีประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวโลก	 รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำาท่ีมีจำานวนเพิ่มขึ้นท้ัง
จำานวนเท่ียวบินในประเทศ	และจำานวนผู้โดยสารท่ีมีจำานวนเพิ่มสูงข้ึน	 	ประกอบกับราคาค่า
โดยสารของสายการบนิทีถู่กลง	จงึทำาใหผู้บ้ริโภคสว่นใหญเ่ลือกทีจ่ะใชบ้รกิารสายการบนิแทน
บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทอ่ืนๆ	 โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสายการบินภายใน-นอก
ประเทศมากกว่า	143	ล้านคนในปี	2562		ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาอยู่ในสนามบินประมาณ	
2	-	3	ชั่วโมงต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง	จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาภายในสนาม
บิน	บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาธุรกิจสื่อประเภทนี้	 เพื่อให้ตอบโจทย์จำานวนผู้ใช้บริการสนามบินท่ี
มีจำานวนเพิ่มข้ึน	 ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด	 โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการสื่อ
โฆษณาในสนามบินท่ัวประเทศจำานวนท้ังหมดกวา่	31	สนามบิน	เพือ่ให้บรกิารสือ่โฆษณาภาพ
นิง่	และ	สือ่โฆษณาดจิติอล	ครอบคลมุท่ัวพืน้ท่ี	บนจดุท่ีมีศกัยภาพ	ดงึดดูสายตาผูค้น	ไม่วา่จะ
เป็นบรเิวณประตทูางเข้า	ประตทูางออกสนามบิน	สือ่โฆษณาบนรถเข็น	สือ่โฆษณาบนสมัภาระ	
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการสนามบินทุกกลุ่ม	

	 The	number	of	people	using	services	at	airports	has	been	growing	rapidly	as	
Thailand	became	one	of	the	top	destinations	for	travelers	around	the	world.	Increasing	
number	of	low-cost	carriers,	more	domestic	flights	and	cheaper	air	fares	encouraged	
consumers	to	choose	air	travel	over	land	travel	such	as	public	buses.	This	drove	up	
the	number	of	passengers	for	air	travel	and	thus	higher	number	of	airport	users.	Cur-
rently,	there	are	over	143	million	passengers	of	domestic	and	international	flights	in	
Thailand	during	2019	and	they	spent	an	average	of	2-3	hours	per	travel	at	the	airports.	
Regarding	this	figure,	the	potential	of	airport	media	is	evident	and	the	Company	put	its	
efforts	to	develop	airport	media	to	address	the	rising	needs	of	growing	airport	users	in	
order	to	reach	them	effectively.	At	present,	the	Company	made	its	airport	media	ser-
vices	available	in	31	airports	nationwide	both	classic	media	and	digital	media	covering	
all	potential	and	eye-catching	areas	of	the	airports	including	entrance	and	exit	areas,	
media	on	trolleys	and	baggage	so	as	to	reach	all	groups	of	airport	users.	

สื่อโฆษณาในสนามบิน

AIRPORT
สื่อโฆษณาในสนามบิน
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Airport	Digital	NetworkAirport	Static	Media

Air	traveller	Supreme

Air	traveller	2.0

Air	traveller	Entry

Donmueang	Digital	Network
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	 สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอีกหนึ่งสื่อท่ีมีบทบาทท่ีสำาคัญของการเลือกใช้รูปแบบสื่อ
ในยุคดิจิทัล	และปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง		ด้วยช่อง
ทางการโฆษณาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเละฉับไว	พร้อมท้ังสามารถเข้า
ถึงผู้คนในทุกระดับอายุ	เพศ	และตั้งแหน่งที่ตั้ง	ปัจจุบันผู้คนใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลัก

สื่อโฆษณาออนไลน์

ONLINE
สื่อโฆษณาออนไลน์

ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวัน	และปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทท่ีสำาคัญในการใช้
ชีวิต	เราสามารถเข้าออนไลน์แบงกิ้งบนโทรศัพท์	หรือแม้แต่ส่งข้อมูล	เอกสารผ่านอีเมลล์บนมือถือ	ด้วยเหตุนี้เองที่เป็น
เหตผุลท่ีผูค้นเลอืกใช้สือ่โฆษณาออนไลนเ์พิม่ข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง	ดว้ยการใช้งานท่ีสามารถตอบโจทย์แเบรนดส์นิคา้	รวมถงึ
การวัดผล	และผนวกเข้ากับชีวิตของผู้คนได้อย่างกลมกลืน	
	 ดว้ยพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็จงึเข้ามามีบทบาทสำาคญัในชีวติประจำาวัน
มากข้ึน	ทำาให้การรับรู้สื่อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตาม	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อ
ประเภทออนไลน์ดังกล่าว	บริษัทจึงได้นำาศักยภาพและจุดแข็งในการให้บริการรถประจำาทางสาธารณะมาติดตั้งอุปกรณ์
สัญญาณไวไฟ	จำานวนทั้งสิ้น	550	คัน	และยังต่อยอดพัฒนาเวปไซต์และแอพพลิเคชั่น	“City	Go”	เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้รถประจำาทางสาธารณะกว่า	3	ล้านคนในกรุงเทพมหานครได้ทราบเวลาที่รถประจำาทางจะเดินทางมาถึงป้ายรถ
ประจำาทาง	ทำาให้ประหยดัเวลาและวางแผนการเดนิทางไดอ้ย่างดยีิง่ข้ึน	ซ่ึงจะสง่เสรมิให้เศรษฐกจิของประเทศพฒันาโดย
รวม		
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังพัฒนาเพ็คเกจ	Geofence	 	 โดยเป็นการผนวกกันของสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและสื่อ
โฆษณาออนไลน์	มาพัฒนาร่วมกัน	ผสมผสานเพ่ือให้สามารถสื่อสาร	กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยจุดเด่นของ
ทั้งสอง	ตอบสนองความต้องการของคนในยุคสมัยปัจจุบัน	สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง



EFFECTIVE STRATEGIES FOR INFLUENCING PURCHASING 
DECISIONS WITH LOCATION-BASED CROSS PLATFORM MEDIA

+ =at Sports 

x ONE STOP  
MEDIA SOLUTION 

Direct to audiences with 

Geo-Fencing Technology

GeOfence
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GeOfence	Media

	 Online	media	undoubtedly	play	the	biggest	role	in	digital	age	with	strong	growth	outlook	thanks	to	
their	formats	that	allow	quick	and	active	adjustments	in	content	and	better	access	to	consumers	of	all	ages,	
genders	and	locations.	Nowadays,	smartphone	is	by	far	the	main	communication	device	for	everyday	lives	and	
become	inseparable	with	modern	lifestyles.	People	can	login	their	online	banking	via	smartphones	as	well	as	
send	information	or	documents	via	email	through	this	channel.	This	is	the	reason	why	more	and	more	people	
are	choosing	online	media	thanks	to	their	functionalities	that	satisfy	brand	owners	including	measurability	and	
integration	with	lives	of	consumers		
	 Changing	consumer	behavior	led	to	increasing	roles	of	internet	in	our	day-to-day	lives	as	well	as	
changes	in	consumer	perception	of	media.	Consequently,	the	Company	leveraged	on	its	strength	in	services	for	
public	buses	and	installed	Wi-Fi	routers	in	550	public	buses	to	meet	the	demand	of	online	media.	Moreover,	the	
Company	developed	the	search	website	and	application	“City	Go”	to	help	tackle	issues	facing	users	of	public	
buses.	With	this	service,	over	3	million	bus	riders	in	Bangkok	are	informed	of	arrival	time	of	public	buses	so	that	
plan	their	trips	in	advance	to	save	their	travel	time.	Besides,	the	Company	launched	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	and	better	serve	communication	needs	of	people	
in	digital	age.
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	 		อีกหนึง่ความภาคภมิูใจของบริษัทท่ีไดร้บัความไวว้างใจ	จากสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชูภมัป์	การเป็นตวัแทนอย่างเปน็ทางการในการบรหิารสทิธปิระโยชน์
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	และ	บริษัท	ไทยลีก	จำากัด	ด้วยประสบการณ์ในการ
บริหารสื่อที่หลากหลายของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน	รวมถึงฐานลูกค้าที่ครอบคลุมสินค้าที่
มคีวามหลากหลายทุกระดบั	ทำาให้เกดิการพฒันาธรุกจิและตอ่ยอดรายไดใ้นฐานะตวัแทนฯ	โดย
เสนอสื่อสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งให้เหมาะสมกับแบรนด์สินค้า	สามารถสร้างการรับรู้	แบรนด์สินค้า	
แก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆในวงกว้างได้เป็นอย่างดี	ทั้งนี้สิทธิการค้าของสมาคมฟุตบอลฯ	ที่บริษัท
บริหารจัดการ	มีทั้งสิ้น	4	ประเภท

	บริษัทไม่เพียงแต่ทำาหน้าที่บริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	และ	บริษัท	ไทยลีก	จำากัด	
แตยั่งสรา้งเครอืข่ายสงัคมหลากหลายช่องทาง	ในการโปรโมทกฬีาฟตุบอลของไทยให้ชาวไทยไดมี้สว่นรว่มในการสนบัสนนุ
กฬีาฟุตบอลของไทย	ให้กา้วไปสูร่ะดบัสากล	ไม่วา่จะเป็นช่องทางออนไลน	์ท่ีมผีูต้ดิตามข่าวสารอพัเดต	และกจิกรรมตา่งๆ
อย่างเหนียวแน่น		อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ	การออกบูธ		ให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้น		รวมถึงการ
โปรโมทคอนเท้นท์คณุภาพผา่นสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัของแพลนบีสามารถเข้าถงึกลุม่คนไดม้ากกวา่	80%	ท่ัวกรงุเทพฯ		

Sports	Marketing	is	regarded	as	its	pride	as	the	Company	was	honoured	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	
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

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.

Not	only	that	the	Company	manages	commercial	rights	of	Football	Association	of	Thailand	(FAT)	and	Thai	
League	Co.,	Ltd.,	but	also	creates	social	network	through	multiple	channels	to	promote	Thai	football	so	that	
Thais	can	support	Thai	football	to	step	up	and	compete	at	international	level.	People	can	closely	follow	news	
updates	and	activities	via	Plan	B’s	online	channels	as	well	as	participate	in	events	and	exhibitions	hosted	by	the	
Company	before	any	tournament	and	competition	is	taking	place.	Additionally,	quality	content	is	consistently	
promoted	through	Plan	B’s	out-of-home	media	with	the	reach	of	over	80%	of	population	across	Bangkok.

สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง

SPORTS
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง

1)	 สิทธิการหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน	และ	การจัดการกิจกรรมอื่นๆของสมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	
ไทยลีก	จำากัด
2)	 สิทธิในการนำาคอนเท้นท์ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีก	จำากัด	ไปจัดหารายได้ทางสื่อสิ่ง
พิมพ์	สื่อวิทยุกระจายเสียง	สื่อวิทยุโทรทัศน์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อไร้สาย	และสื่อโทรคมนาคมต่างๆท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ
3)	 สิทธิการจากการจัดหารายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขันฟุตบอล
4)	 สิทธิการผลิตและจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีก	จำากัด	
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DIGITAL CONTENT PREMIUMS 
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	 บริษัทได้ขยายธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง	สู่	Artist	management	เป็นการต่อยอดธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง	และสื่อ
โฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	 โดยการนำาคอนเท้นท์ท่ีมีคุณภาพมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มลูกค้า	
ทำาให้บริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินได้อย่างแนบแน่นยิ่งขึ้น	 โดยในปี	2562	บริษัท
มีแผนที่จะเพิ่มความหลากหลายของคอนเทนต์ให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	นอกเหนือ
ไปจากวง	BNK48	กลุ่มไอดอลหญิงที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น	
	 บริษัทก็ได้ขยายธุรกิจ	 ให้สามารถเติบโต	พร้อมรองรับฐานลูกค้าท่ีมีความหลากหลายของท้ัง	 รสนิยม	อายุ	
เพศ	ให้มากยิ่งขึ่น	โดยปัจจุบัน	บริษัทมีคอนเท้นท์ทั้งหมด	ดังนี้
	 1)	Idol	management	ผ่านวง	BNK48	และ	CGM48
	 2)	Talent	&	Influencer	management	ผ่านรายการ	The	brother	ไอดอลชาย	และ	The	ska	ที่เป็น	Influencer	
ที่มีผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์สูงสุด	
	 ทั้งนี้ช่องทางรายได้ของบริษัทจาก	Artist	management	สามารถจำาแนกออกมาได้เป็น	3	ประเภทดังนี้
	 1)	Merchandising	&	Events
	 2)	Sponsorship	&	Endorsement	
	 3)	Contents	&	Multi	channel
	 โดยบริษัทมองเห็นถึงศักยภาพของ	Artist	management	ที่ไม่เพียงจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท	แต่ยัง
ช่วยเพิ่มอัตราการใช้สื่อโฆษณา	Utilization	rate	ของบริษัท	ให้มีระดับสูงขึ้น	จากการใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของ
บรษัิท	ด้วยศกัยภาพของเท้นท์และเนือ้หาท่ีตอบโจทย์	การสรา้งความผกูพนัระวา่งกลุม่เป้าหมายและศลิปิน	รว่มกบัสือ่
โฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม	เทคโนโลยี	ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ในทุกจังหวะการใช้ชีวิต	

	 The	Company	expanded	its	music	marketing	business	into	artist	management	which	is	considered	a	
another	progress	for	both	music	marketing	business	and	out-of-home	media	business.	The	Company	leverages	
on	its	quality	content	to	build	engagement	between	product	brands	and	customers.	Through	artist	management,	
higher	level	of	engagement	between	target	groups	and	artists	is	achieved.	In	2020,	the	Company	aims	to	add	
more	variety	to	the	content	with	the	objective	to	address	needs	of	broader	target	groups	beyond	BNK48	–	Plan	
B’s	idol	girl	group	with	a	strong	fan	base.	
	 The	Company	has	been	expanding	its	business	to	generate	growth	and	support	a	wider	range	of	
customers	with	the	goal	to	serve	customers	of	all	tastes,	ages	and	genders.	Currently,	the	Company	manages	
the	following	content
	 1)	Idol	management	with	BNK48	and	CGM48
	 2)	Talent	&	influencer	management	with	The	Brother	(male	idol)	and	the	Ska	(an	influencer	with	the	
highest	number	of	online	followers)	
	 Note	that	the	Company’s	revenue	from	artist	management	is	derived	mainly	from	3	channels	per	
following
	 1)	Merchandising	&	Events
	 2)	Sponsorship	&	Endorsement	
	 3)	Contents	&	Multichannel
	 The	Company	regarded	artist	management	as	a	high	potential	business	that	not	only	delivers	revenue	
to	the	Company	but	also	increases	utilization	rate	to	a	higher	level	from	employing	out-of-home	media	the	
Company	owns.	This	is	enabled	through	effective	and	quality	content,	higher	engagement	between	target	groups	
and	artists	and	outstanding	out-of-home	media	that	can	reach	target	customers	at	any	pace	of	their	lives.	

อาร์ทติส เมเนจเมนท์

ARTIST 
MANAGEMENT

อาร์ทติส เมเนจเมนท์



IDOL MANAGEMENT

TALENT & INFLUENCER MANAGEMENT

MERCHANDISE & EVENT SPONSORSHIP & ENDORSEMENT CONTENTS & MULTICHANNEL
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	 อีกหนึ่งคอนเท้นท์ท่ีน่าสนใจของการตลาดแบบมีส่วนร่วม	Engagement	marketing	
ในการพัฒนาธุรกิจอีสปอร์ต	และเกมส์ออนไลน์	นอกเหนือจาก	Sport	marketing	และ	Artist	
management		เพือ่ให้สามารถตอบโจทย์กลุม่ผู้บรโิภคท่ีหลากหลายให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้	โดย
อีสปอร์ต	เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพ	Thai	E-League	Pro	ซึ่งเป็นลีกการ
แข่งขันอีสปอรต์ระดบัอาชีพอยา่งเป็นทางการครัง้แรกในประเทศไทย	ดว้ยความรว่มมอืระหว่าง
สมาคมฟตุบอลฯ	และ	Konami	ผูพ้ฒันาเกมสช้ั์นนำาจากประเทศญ่ีปุ่น	โดยในปีนีบ้รษัิทไดจ้ดัการ
แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 	 รวมถึงการเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัท
สำาหรับเกมส์ออนไลน์	ในชื่อของ	“Plan	B	Game”	ที่จะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี	2563	
ซ่ึงเป็นครัง้แรกท่ีบรษัิทจะเขา้ไปศกึษาธรุกจิเกมสอ์อนไลนอ์ย่างจรงิจงั	ตอ่ยอดการตลาดแบบมี
สว่นรว่มให้เข้าถงึกลุม่คนทุกชว่งอายอุย่างแท้จรงิ	โดยเลง็เห็นถงึศกัยภาพของเกมสอ์อนไลน	์ท่ี
ไดร้บัความนยิมในปัจจบัุน	รวมถงึเนือ้หาของเกมสท่ี์มคีณุภาพในตวัเอง	รว่มกบัการโปรโมตบน
แพลตฟอร์มสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพของบริษัท	

	 Apart	from	sports	marketing	and	engagement	marketing,	e-sports	and	gaming	
are	considered	an	interesting	addition	to	engagement	marketing	that	caters	to	demands	
of	diverse	groups	of	consumers.	The	Company	organizes	an	esports	tournament	under	
Thai	E-League	Pro	which	is	the	first	official	esports	competition	in	Thailand	under	col-
laboration	with	Football	Association	of	Thailand	and	Konami,	a	leading	game	developer	
from	Japan.	The	Company	hosted	a	King’s	Cup	Tournament	for	esports	in	2019.	Besides	
organizing	tournaments,	the	Company	established	a	new	business	unit	to	overlook	online	
gaming	business	under	the	name	“Plan	B	Game”	which	is	scheduled	for	an	official	debut	
in	2020.	This	marks	the	first	time	the	Company	ventures	into	online	gaming	business	that	
helps	expand	its	engagement	marketing	further	to	truly	reach	customers	of	all	segments.	
Online	gaming	business	shows	positive	outlook	and	good	potential	for	the	Company	to	
capitalize	on	using	a	combination	of	quality	gaming	content	and	its	effective	advertising	
media	platforms.	

อีสปอร์ต และเกมออนไลน์

ESPORTS
& GAMING
อีสปอร์ต และเกมออนไลน์
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โครงสร้างรายได้

	 โครงสร้างรายได้ของบริษัท	สำาหรับปี	พ.ศ.	2560-2562	โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจต่างๆ		มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

รายได้จากการขาย 2560 2561 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.	สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน	
2.	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
3.	สื่อโฆษณาภาพดิจิตอลและ
สื่อโฆษณาออนไลน์
4.	สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้
และสือ่โฆษณาภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็
5.	สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
6.	สื่อโฆษณาออนไลน์และอื่นๆ 

7.	สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
8.	รายได้อื่นๆ	/1

รวม

454.7
818.6

1,285.0

115.9

132.8
n/a

133.4
66.1

3,006.5

15.1
27.2
42.7

3.9

4.4
n/a
4.4
2.4

100.0

484.5	
					932.0	
			1,707.9	
         

132.4	
         

193.9	
				n/a	
561.0	

						27.6	
4,039.3

12.0	
		23.0	
			42.3	
     
		3.3	

     
		4.8	
n/a			
13.9	

					0.7	
100.0

485.4
954.4

1,884.50

164

214.6
206

952.1
58.5

4,919.50

9.9
19.4
38.3

3.3

4.4
4.2
19.4
1.2
100

หมายเหตุ:	/1รายได้อื่นประกอบไปด้วย	ดอกเบี้ยรับ	รายได้เบ็ดเตล็ด	และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ซึ่งสามารถจำาแนกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ตามลักษณะการติดต่อ	ดังนี้
 1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี่
	 บรษัิทเอเจนซ่ีจะทำาหนา้ท่ีในการวางแผนกลยุทธก์ารใชส้ือ่ในรูปแบบตา่งๆ	ให้กบัเจา้ของสนิคา้และบรกิารท่ีเป็น
บรษัิทขนาดใหญ่หรอืบรษัิทข้ามชาต	ิ(Multinational	Company)	ท่ีมีสนิคา้และผลติภณัฑ	์ท่ีหลากหลาย	และมีงบประมาณ
ด้านการตลาดจำานวนมาก	เอเจนซี่จึงมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา	และการเลือกใช้สื่อโฆษณาให้กับ
บริษัทเจ้าของสินค้าและบริการน้ันๆ	 โดยทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการในการติดต่อกับบริษัทเป็นผู้ผลิต
และติดตั้งสื่อโฆษณา	 เอเจนซ่ีส่วนใหญ่จะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีสื่อโฆษณาท่ีหลากหลาย	ครอบคลุมและเข้าถึง
ฐานผู้บริโภคจำานวนมาก	รวมถึงการมีนวัตกรรมการนำาเสนอสินค้าและบริการท่ีโดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยในปี	พ.ศ.	2562	บริษัทมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่เป็นสัดส่วนร้อยละ	59	ของรายได้จากการ
ให้บริการของบริษัท	

 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.	2562	บริษัทมีรายได้จากลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
เป็นสัดส่วนร้อยละ	41	ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท
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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	2019,	agencies	contributed	59%	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	2019,	41%	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	2017-2019	is	shown	in	the	table	below	

Sales	Revenue 2017			 2018 2019

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.	Online	and	other
7.	Sports	Marketing
8.	Other	Revenue	/1

Total

454.7
818.6

1,285.0

115.9
132.8
n/a

133.4
66.1

3,006.5

15.1
27.2
42.7

3.9
4.4
n/a
4.4
2.4

100.0

484.5	
					932.0	
			1,707.9	
         

132.4	
						193.9	

				n/a	
561.0	

						27.6	
4,039.3

12.0	
		23.0	
			42.3	
       

3.3	
	4.8	
n/a			
13.9	

					0.7	
100.0

485.4
954.4

1,884.50

164
214.6
206

952.1
58.5

4,919.50

9.9
19.4
38.3

3.3
4.4
4.2
19.4
1.2
100

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	วิจัยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและเป็นจุดยุทธศาสตร์และ
น่าสนใจสำาหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการ	 โดยมีทีมงานคิดค้น
และพฒันาสือ่ของบรษัิทพรอ้มกบับรษัิทไดมี้การวา่จา้งบรษัิทวจิยัช้ันนำาท้ังในและตา่งประเทศ	เพือ่ทำาการ
ศึกษา	สำารวจ	วัดผล	รวมถึงการสำารวจพฤติกรรม	และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี่หรือเจ้าของสินค้า
และบริการ	และรูปแบบการใช้ชีวิต	(Lifestyle)	ที่เปลี่ยนแปลง	และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	เช่น		สื่อที่
เข้าถงึผูบ้รโิภคสามารถพบเห็นไดร้ะหวา่งการเดนิทางไม่ว่าจะโดยสารดว้ย	รถโดยสารประจำาทาง	รถไฟฟา้
มหานคร	การเดนิทางบนทางเท้า	การเดนิทางโดยใช้รถยนตส์ว่นตวั	หรอืแมก้ระท่ังป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง	(Static)	และจอดิจิตอล	(Digital)		ที่เป็นจุดเด่นต่อสายตาผู้คนระหว่างการเดินทาง	
หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่างการพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ	เป็นต้น

2)	 บริษัทได้นำาข้อมูลจากการสำารวจและวิจัยมาวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ
และพัฒนาสื่อโฆษณาที่จะติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ	พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาด	 โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	และสาธารณะประโยชน์	พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
ตามนโยบายของบริษัท

3)	 บรษัิททำาการสำารวจความคดิเห็นเบ้ืองตน้ร่วมกบัเอเจนซ่ี	หรือเจา้ของสนิคา้และบรกิาร	โดยนำาเสนอพืน้ท่ี
สือ่โฆษณา	นวตักรรม	ความคิดสรา้งสรรคท่ี์แปลกใหม	่ณ	จดุตดิตัง้นัน้ๆ	เพือ่ให้มัน่ใจวา่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ	และสง่เสรมิภาพลกัษณแ์กเ่จา้ของสนิคา้และบรกิารรวมถงึรายละเอียดตา่งๆ	ได	้โดยบรษัิท
นำาข้อคดิเห็นจากเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิารมาพฒันาสือ่ให้มีประสทิธภิาพและตอบสนองความ
ต้องการในการใช้สื่อสูงสุด

4)	 หลังจากท่ีบริษัทได้ทำาการสำารวจครบทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	ทางบริษัทจะดำาเนินการประชุมคณะผู้บริหาร
และทีมท่ีเกีย่วข้องเพือ่หาข้อสรปุในกำาหนดแผนการดำาเนนิการตดิตัง้สือ่โฆษณาพรอ้มท้ังไดร้บัอนมุตัเิรือ่ง
แผนการตลาดและความเป็นไปได้ของโครงการ		

5)	 บรษัิทดำาเนนิการตดิตอ่ประสานงานเชา่พ้ืนท่ี	และ/หรอื	เสนอขอเขา้พฒันาโครงการหรอืตดิตัง้สือ่โฆษณากบั
เจ้าของพืน้ท่ีไม่วา่จะเป็นหนว่ยงานภาครฐั	หรอืเอกชน	โดยบรษัิทจะนำาเสนอคา่เช่าพืน้ท่ีหรอืผลตอบแทน
ในรปูแบบอ่ืน	เช่น	การแบ่งรายได	้เป็นตน้	ให้แกเ่จา้ของพืน้ท่ี	หรอืเจา้ของสมัปทานแลว้แตก่รณ	ีท้ังนี	้ใน
การจะเข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่	บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่สัญญารับสิทธิในการใช้พื้นที่โดยตรง	ยกเว้น
กรณีทีบ่ริษทัได้เล็งเหน็ถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาเหล่านั้นภายหลังจากทีม่ผีู้ไดร้ับสทิธิไปแล้ว	โดยบริษทั
มีกระบวนการภายในท่ีจะพิจารณา	ตรวจสอบและประเมินถึงความเป็นไปได้ตลอดจนผลตอบแทนในการ
ลงทุนต่างๆ	เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนสิทธิ	ลงทุน	หรือซื้อกิจการก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท

6)	 บริษัททำาการออกแบบ	และกำาหนดวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างติดตั้งสื่อโฆษณาโดยทีมงานผู้ออกแบบและ
วิศวกรช้ันนำาของบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ี
สงูกว่าท่ีกำาหนดโดยหนว่ยงาน	หรอืผูใ้ห้เช่า	และบรษัิทจะทำาการคดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้งท่ีมผีลงานเป็น
ท่ียอมรับในระดับประเทศและดำาเนินการย่ืนขออนุญาตดำาเนินการติดตั้งสื่อโฆษณาต่อหน่วยงานราชการ
ในเขตพื้นที่นั้นๆ

7)	 หลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้นๆ	แล้ว	ในการก่อสร้างจะมีทีมงานวิศวกร
ของบรษัิทเป็นผูต้รวจสอบและควบคมุทุกข้ันตอนไม่ให้ผดิพลาดรวมท้ังควบคมุงบประมาณ	และระยะเวลา
ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้งานสื่อโฆษณาออกมาตามมาตรฐานที่บริษัทกำาหนด
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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.
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 2. การผลิตงานโฆษณา
	 การผลิตงานโฆษณาของสื่อแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้
	 1)	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	
	 เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิารจะสง่แบบงานโฆษณา	(Artwork)	มาให้บรษัิทหรือหากเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของ
สินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา	ทางหน่วยงาน	Graphic	Design	ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะให้บริการ
ออกแบบสือ่โฆษณาเพ่ือนำาเสนอตอ่เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบริการเพ่ือพิจารณาและแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเพือ่สรปุ
ในรายละเอียดท้ังหมดร่วมกับเจ้าของสินค้า	หลังจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว	บริษัทจะนำาเสนอต่อเอเจนซ่ี	หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ 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	หรอืเจ้าของสนิคา้และบรกิารจะเป็นผูส้ง่ข้อมูลของงานโฆษณาในรปูแบบดจิติอลมาให้บรษัิท	โดยหนว่ย
งาน	Digital	Media	 ซ่ึงข้ึนกับฝ่ายปฎิบัติการของบริษัทจะดำาเนินการตัดต่อ	และใส่เทคนิคต่างๆ	 เพื่อให้เป็นภาพยนตร์
โฆษณาท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกับรูปแบบของจอดิจิตอลต่างๆ	นอกจากนี้	 หากเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการ
น้ันๆ	ไม่มีงานโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล	หน่วยงาน	Digital	Media	ของบริษัทสามารถให้บริการออกแบบงานโฆษณาร่วมกับ
เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิารตัง้แตน่ำาเสนอเนือ้เร่ือง	(Story	Board)	แผนการผลติ	และรายละเอียดงานภาพยนตร์
โฆษณา	ให้เอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรายละเอียดทั้งหมด	
จากนัน้บรษัิทจะทำาการผลติงานออกมาในรปูแบบของกราฟฟกิภาพเคลือ่นไหวให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้ม
ใชง้าน	เมือ่ไดภ้าพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้มใชง้านกบัจอดจิติอล	บรษัิทจะดำาเนนิการนำาภาพยนตร์โฆษณาเขา้สูร่ะบบ
และนำาไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า
 3. การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิตอล
	 บริษัทมีระบบการสั่งซื้อจอแอลซีดี	 จอแอลเอฟดี	 และจอแอลอีดีจากตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต	ที่ผ่านการคัด
เลือก	(Approved	Vendor	List)	ทั้งนี้	ปัจจัยหลักในการพิจารณาและการกำาหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี	จอแอลเอฟดี	
และจอแอลอีดีที่ใช้สำาหรับติดตั้งสื่อโฆษณาของบริษัท	มีดังนี้	

1)	 วสัดแุละอุปกรณท่ี์ใช้ในการผลติตอ้งเป็นวสัดท่ีุมีรปูทรงสวยงาม	และคงทนเป็นท่ียอมรบั	เหมาะสมกบัการ
ใช้งานในพื้นที่นั้น	และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนด

2)	 คณุภาพของจอดจิติอลเป็นสิง่ท่ีบรษัิทให้ความสำาคญัมากเนือ่งจากคณุภาพของหลอดไฟ	และจอทีวดีจิติอล
มีหลายระดับซึ่งแตกต่างในการแสดงภาพ	ความสว่าง	และความคมชัด	รวมถึงอายุการใช้งาน	โดยที่ผ่าน
มาบริษัทจะเลือกใช้หลอดไฟ	และจอทีวีดิจิตอลจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำาซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง	 แต่ในขณะ
เดยีวกนัก็ให้ประสทิธภิาพในการนำาเสนอท่ีสงู	และเป็นท่ีพงึพอใจตอ่เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบรกิาร

3)	 ความม่ันคงของตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติ	เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษัทให้ความสำาคญัเนือ่งจากปัจจบัุนมีตวัแทน
จำาหน่ายและผู้ผลิตหลายบริษัท	 ซ่ึงบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตท่ีมีความมั่นคงท้ังในด้าน	
ฐานะการเงนิ	ประวตักิารดำาเนนิงาน	ผลงานท่ีผา่นมา	และคณุภาพการให้บรกิารหลงัการขาย	เพือ่ให้ม่ันใจ
วา่ตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติจะสามารถให้บรกิารท่ีมีคณุภาพตอ่บรษัิทถงึแม้วา่ตวัแทนจำาหนา่ยและผู้ผลติ
เหล่านี้จะมีค่าบริการที่สูงกว่าตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตอื่นๆ

4)	 การบริการหลังการขายของตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทให้ความสำาคัญเพื่อให้
บริษัทมั่นใจในคุณภาพของจอภาพและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ	เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเอเจนซี่ว่าคุณภาพอุปกรณ์ที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพที่ดีที่สุด	

	 ท้ังนีบ้รษัิทไดว้า่จา้งตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติเป็นผูร้บัเหมาออกแบบ	จดัหาอุปกรณต์ดิตัง้และจดัหาซอฟตแ์วร์
ควบคุมจอแอลซีด	ีจอแอลเอฟด	ีและจอแอลอีด	ีตามเงือ่นไขตามความตอ้งการท่ีบรษัิทกำาหนด	โดยบรษัิทจะทำาการตรวจ
สอบอย่างละเอียดในการรับมอบงานในแต่ละขั้นตอน
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 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
	 สำาหรบัระบบควบคมุบรหิารสือ่โฆษณามัลตมีิเดยีในระบบรถไฟฟา้มหานคร	และป้ายโฆษณาดจิติอลนัน้	บรษัิทได้
ว่าจ้างผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือก	ที่มีความสามารถเฉพาะทาง	เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์
ควบคุมระบบรูปแบบเฉพาะสำาหรับการควบคุมการแพร่ภาพสื่อต่างๆ	 ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 ซ่ึงระบบ
ดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ	ปรับระดับความสว่าง	เสียง	
เปิด-ปิดสัญญาณได้แบบตั้งโปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม์	(Real-Time	Monitor)	โดยการส่งคำาสั่งควบคุมจาก
สำานักงานของผ่านระบบควบคุมออนไลน์	
	 ในสว่นของระบบควบคมุป้ายอจัฉรยิะบนทางดว่น		บริษัทไดว้า่จา้งตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติซ่ึงผ่านการคดัเลอืก
จากบริษัท	(Approved	Vendor	List)	 เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ	ซึ่งระบบ		
ดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมระบบงาน
ดังกล่าวจากศูนย์ควบคุมผ่านออนไลน์
 5. การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า
	 ในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง	นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ให้บริการ
ตามท่ีตกลงกันแล้ว	บริษัทยังมีการทำารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลูกค้า
ทุกครั้ง	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ข้ึนสื่อโฆษณาครบถ้วนตรงตามเวลา	 ในรูปแบบท่ีได้ตกลงกันไว้	 โดยบริษัทจะจัด
ส่งรายงานสรุปดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ	1-2	สัปดาห์	นับจากที่บริษัทขึ้นสื่อโฆษณาเรียบร้อย		ทั้งนี้	
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทเอเจนซ่ีซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาอย่างยาวนาน	โดยกลุ่มบริษัทเอเจนซ่ี			
จะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ	 ซ่ึงมีบทบาทท่ีสำาคัญในการช่วยดูแลให้ลูกค้าของตน
ที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการทราบว่า	บริษัทได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว	นอกจากนี้	สำาหรับลูกค้า
ท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ	(Direct	Clients)	บริษัทจะมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความเห็น
ของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในสื่อโฆษณาของบริษัททำาให้ลูกค้ากลับมาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
	 ปกตกิารท่ีลกูคา้ของบรษัิทสัง่ซ้ือสือ่และบรกิารของบรษัิทจะเป็นการสัง่ซ้ือสือ่โฆษณาเป็นคร้ังๆ	และเป็นระยะเวลา
สั้นๆ	โดยมีระยะเวลาในการลงสื่อโฆษณาประมาณ	7-30	วัน	ในส่วนการเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้าของบริษัทนั้น	บริษัท
มีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่	ระหว่าง	30-90	วัน	แต่หากเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้าและบริการ	บริษัทจะให้
สินเชื่อในระยะเวลาที่สั้นกว่า	คือ	30-60	วัน	หรือรับชำาระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคย
เป็นลูกค้ากับบริษัทมาก่อน
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 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	2562	กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ	ดังนี้		
	 The	group	of	companies’	business	structure	as	of	31	December	2019	is	as	follows.

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

บริษัท เวอริซายน์ จำากัด
Verisign Co.Ltd.

บริษัท แอด คูซีน จำากัด
Ads Cuisine Co.Ltd.

บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำากัด
Master Standard Display Co.Ltd.

บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำากัด
Maxview Media Group Co.Ltd.

บริษัท ดับบลิว.พี.เอส มีเดีย จำากัด
W.P.S. Media Co.Ltd.

บริษัท เดอะวัน พลัส จำากัด
The One Plus Co.Ltd.

บริษัท แอทมอส สปอร์ต เล็บ จำากัด
Atmos Sports Lab Co.Ltd.

บริษัท สแพลช มีเดีย จำากัด (มหาชน)
Splash Media PCL.

บริษัท 2000  พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำากัด
2000 Publishing & Media Co.Ltd.

บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำากัด
Digital Factory Co.Ltd.

บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำากัด 
Triple Play Co.Ltd.

บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำากัด 
Mercy Plus Co.Ltd.

บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำากัด
Independent Artist Management Co., Ltd.

บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำากัด
 BNK Production Co.,Ltd.

บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จำากัด 
Platform Makkasan Co., Ltd.

บริษัท  มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จำากัด
More Than I Can Say Co., Ltd.

บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซต้ี เมเนจเม้นท์ จำากัด
Dreamers Society Management Co., Ltd.

บริษัท สแพลช เอสเตท จำากัด
Splash Estate Co., Ltd.

บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำากัด
Bright Sky Media Co.Ltd.

บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จำากัด 
Atmos Apparel Co.Ltd.

บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำากัด
Starks Multimedia Co., Ltd.

บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำากัด
Plan B Eleven Co.Ltd.

บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำากัด
Sign Work Media Co.Ltd.

บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำากัด
Tuna Advertising Co.Ltd.
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บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดียจำากัด
SRPB Media Co.Ltd.

บริษัท แพลนบี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี(มาเลเซีย)
Plan B (Malaysia) Sdn.Bhd.

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

บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด   เอสดีเอ็น บีเอชดี(มาเลเซีย)
Sanctuary Sdn.Bhd. (Malaysia)

บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำากัด (ลาว)
Panyathip Plan B Media Laos Co.Ltd. (Laos)

บริษัท BL Falcon Pte. Ltd., (สิงคโปร์)
BL Falcon Pte. Ltd., (Singapore)

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

บริษัท โกลิ้งค์ ออนไลน์ จำากัด
Golink Online Co., Ltd.

บริษัท แพลน บี ซีเอส จำากัด
Plan B CS Co., Ltd.

ต่างประเทศ
International

70% 45% 80%

30%

40%

90%

10%

50%

30%
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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
เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	570	ล้านบาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา
โดย	เอ็มเอสดี	เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

3. บรษัิท แอด คซีูน จำากดั	(“แอดคซีูน”)	บรษัิทย่อยของบรษัิท	ซ่ึงถอืหุ้นรอ้ยละ	100.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุน
มทุีนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	10.0	ลา้นบาท	เพือ่ดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาประเภทภาพนิง่	โดยแอดคซีูน	
เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร	

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 เอสอารพ์บีี มเีดยี จำากดั	(“เอสอารพ์บีี”)	บรษัิทย่อยของบรษัิท	ซ่ึงถอืหุ้นรอ้ยละ	45.	0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	1.25	ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล	

6. บริษัท แพลน บี ซีเอส จำากัด บริษัทย่อยของบริษัท	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	80	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนจำานวน	10.0	ล้านบาท	และเรียกชำาระแล้วจำานวน	8.0	ล้านบาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่
อาศัยประเภทดิจิทัล

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
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นท่ีโฆษณาสื่อ
ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

9. บรษัิท 2000 พบัลชิช่ิง แอนด ์มีเดยี จำากดั	(“2000	พบัลชิช่ิง”)	บรษัิทรว่ม	ซ่ึงบรษัิท	มาสเตอร	์สแตนดารด์	ดสิเพลย์	
จำากดั	ถอืหุ้นรอ้ยละ	35.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมทุีนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	17.0	ลา้นบาท	
ดำาเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

10. บรษัิท แพลน บี อีเลฟเวน่ จำากดั	(“แพลน	บีอเีลฟเว่น”)	บรษัิทย่อย	ซ่ึงบรษัิท	มาสเตอร	์สแตนดารด์	ดสิเพลย์	จำากดั	
ถอืหุ้นรอ้ยละ	100.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้จำานวน	1.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิ
ธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์	ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ

11. บริษัท เดอะวันพลัส จำากัด	บริษัทย่อย	ซึ่งบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	100.0	ของ
ทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	17.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิธรุกจิให้เช่าสือ่โฆษณา
ผ่านจอภาพ	LCD	ที่ติดตั้งใน	6	ท่าอากาศยานทั่วประเทศ	

12. บรษัิท ไบรท์ สกาย มีเดยี จำากดั	(“ไบรท์สกาย”)	บริษัทย่อยของบรษัิท	มาสเตอร์	สแตนดารด์	ดสิเพลย	์จำากดั	ซ่ึงถอื
หุ้นร้อยละ	50.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	25.0	ล้านบาท	ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา	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	
ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	43.0	ล้านบาท	และทุนชำาระแล้วจำานวน	27.1	ล้านบาท	
ดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยภายในสนามบิน

16. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำากัด	(เดิมชื่อบริษัทบีเอ็นเค	48	ออฟฟิศ	จำากัด)บริษัทย่อยที่บริษัท	
มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	35.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่
ชำาระแลว้จำานวน	25.4	ลา้นบาท	ดำาเนนิธรุกจิทาเลน้ท์แมนเนจเมน้ท์	และคอนเทนท์ครบวงจร	บรหิารจดัการ	พฒันา
สมาชิกวงบีเอ็นเค48	วางแผน	ผลิตงานเสดง	เผยแพร่ผลงานเพลง	จำาหน่ายผลิตภัณฑ์	โฆษณาประชาสัมพันธ์	การ
ขยายธุรกิจ	ต่อยอดและเพิ่มช่องทางให้บริการด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48
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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	570	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).

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	1.25	million	for	provide	digital	advertising	media.

6. Plan B CS Co., Ltd. is	the	Company’s	80%	subsidiary.	The	registered	capital	is	currently	at	10.0	million	
Baht	with	paid-up	capital	at	8.0	million	Baht	for	providing	Digital	Out-of-Home	Media	Advertising

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	and	paid-up	capital	is	27.1	million	Baht	for	Media	advertising	operator	
in	the	airport

16.  Independent Artist Management Co., Ltd. ("IAM")(Formerly	BNK48	Office	Co.,	Ltd.)	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	devol-
opment	for	any	services	in	relation	to	BNK48
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17. บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำากัด	บริษัทย่อยภายใต้บริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	4.0	
ล้านบาท	เป็นทุนชำาระแล้วจำานวน1.0	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	25.0	ของทุนจดทะเบียน	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และออนไลน์	และ	ธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสิร์ต

18. บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จำากัด	บริษัทย่อยภายใต้บริษัท	อินดิเพนเด้นท์	อาร์ทิสท์	เมเนจเม้นท์	จำากัด	โดยถือ
หุ้นร้อยละ	70	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	2.0	ล้านบาท	เป็นทุนชำาระแล้วจำานวน	2.0	ล้านบาท	ประกอบธุรกิจจัดการ
ดูแล	บริหารศิลปิน	นักร้อง	นักแสดง	ทุกประเภท

19. บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จำากัด	บริษัทย่อยภายใต้บริษัท	อินดิเพนเด้นท์	อาร์ทิสท์	เมเนจเม้นท์	จำากัด	โดย
ถือหุ้นร้อยละ	65	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	2.0	ล้านบาท	เป็นทุนชำาระแล้วจำานวน	2.0	ล้านบาท	ประกอบธุรกิจเป็น
ผู้ประสานงานการถ่ายทำาภาพยนตร์

20. บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเม้นท ์จำากัด บริษทัยอ่ยภายใต้บริษทั	อนิดิเพนเด้นท	์อาร์ทสิท์	เมเนจเมน้ท	์จำากัด	
โดยถอืหุ้นร้อยละ	59	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียน	10.0	ลา้นบาท	เป็นทุนชำาระแลว้จำานวน	10.0	ลา้นบาท	ประกอบธรุกจิ
บริหารจัดการศิลปิน

21. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้น
รอ้ยละ	50.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมทุีนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	23,206	ลา้นกบีลาว	ดำาเนนิ
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

22. 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

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

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

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

26. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำากัด	บริษัทย่อยที่บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ถือหุ้นร้อยละ	50.0	ของ
ทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมทุีนจดทะเบียนเละเรยีกชำาระแลว้จำานวน	2.0	ลา้นบาท	ดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาประเภท
ออนไลน์

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

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

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

30. บริษัท สแพลช มีเดีย จำากัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือหุ้นร้อย
ละ70	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	180.0	ลา้นบาท	และเรยีกชำาระแลว้จำานวน	180.0	ลา้น
บาท	เพือ่ดำาเนนิธรุกจิสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั	ประเภทป้ายโฆษณาภาพนิง่	โดยมีบิลบอรด์ขนาดใหญ่ท่ัวประเทศ

31. บริษัท สแพลช เอสเตท จำากัด (มหาชน)	(“สแพลช”)	บริษัทย่อยของบริษัท	สแพลช	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ	100	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำานวน	113.0	ล้านบาท	และเรียกชำาระแล้วจำานวน	
113.0	ล้านบาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและให้บริการเช่าป้าย

32. บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำากัด บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ75	
ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปัจจบัุนมทุีนจดทะเบียน	และทุนชำาระแลว้จำานวน	24.0	ลา้นบาท	เพ่ือดำาเนนิธรุกจิให้บรกิาร
สือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัประเภทดจิทัิล	และเป็นผูไ้ดร้บัสทิธกิารเช่าพืน้ท่ีตดิตัง้สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัประเภท
ดิจิทัลในทำาเลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

33. บริษัทBL Falcon Pte. Ltd. 	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	30	ของ
ทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	2.5	ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์	เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	ประเภทดิจิทัล	ในประเทศสิงคโปร์
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17. Platform Makkasan Co., Ltd.	is	the	70%	subsidiary	of	Independent	Artist	Management	Co.,	Ltd..	The	paid-
up	and	registered	capital	is	currently	at	2	million	Baht	for	providing	Artist	Management	Business.

18. More Than I Can Say Co., Ltd. is	the	65%	subsidiary	of	Independent	Artist	Management	Co.,	Ltd..	The	
paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	2	million	Baht	for	providing	Films	Production	Coordinators.

19. Dreamers Society Management Co., Ltd.	is	the	59%	subsidiary	of	Independent	Artist	Management	Co.,	Ltd..	
The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	10	million	Baht	for	providing	Artist	Management	Business.

20. 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.	

21. 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.

22. 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.

23. 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.	

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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

29. 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.

30. Splash Media PCL.	is	the	70%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	at	180	
million	Baht	for	providing	out-of	–home	media	advertising;	static	media,	large	size	billboards

31. Starks Multimedia Co., Ltd.	is	the	75%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	
at	24	million	Baht	for	providing	out-of-home	media	advertising	and	having	the	rights	to	lease	Digital	out-
of-home	screens	on	strategic	locations	both	Bangkok	and	upcountry

32. BL Falcon Pte. Ltd. (Singapore) is	the	30%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	is	currently	
at	2.5	million	Singapore	Dollars	for	providing	out-of-home	media	advertising	in	Singapore.

33. Splash Estate Co., Ltd. is	the	100%	subsidiary	of	Splash	Media	PCL..	The	paid-up	and	registered	capital	
is	currently	at	113.0	million	Baht	for	providing	Billboards	production	and	Rental	Business.
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สภาวะตลาดและการแข่งขัน 
Market and Competition
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำาเนินงาน 

	 	เศรษฐกิจไทยในปี	2562		โดยรวมยังคงเติบโตอย่างชะลอตัว	โดยธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	คาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย	(GDP)	อยู่ในระดับ	2.5%		ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ระดับ	2.8%	โดย
สาเหตุหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชน	 ที่ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ	3.8%	 จากแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวขึ้น	
การลงทุนภาคเอกชนที่อยู่ระดับ	2.9%	จากความกังวลเศรษฐกิจภายในประเทศ	การลงทุนภาครัฐที่ระดับ	2.6%	การส่ง
ออกที่ขยายตัวต่ำา	จากสงครามการค้าโลกที่ยังคงยืดเยื้อ		รวมถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทที่เเข็งค่าขึ้น	
	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมมีมูลค่าอยู่ที่	205	ล้านบาท	ลดลง	0.2%	เมื่อเทียบกับมูลค่าสื่อ
โฆษณาในปีกอ่นหนา้	มลูค่าสือ่โฆษณาท่ีลดลงเป็นผลมาจากการใช้สือ่โฆษณาดัง้เดมิยกเว้นสือ่โฆษณาภายในโรงภาพยนต	์
ลดลง	2.4%	โดยภาพรวมในปี	2562	มูลค่าการใช้สื่อโฆษณาในแต่ละกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้	โทรทัศน์	-0.2%	
วิทยุ	-1.3%	หนังสือพิมพ์	-24.1%	นิตยสาร	-26.0%	และโรงภาพยนต์เติบโต	16.5%	ขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
ยังสามารถเติบโตได้ในระดับ	4.5%	ด้วยมูลค่ากว่า	14,600	ล้านบาท		ส่งผลให้ในปี	2562	สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมี
ส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ	13.9%	ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม		
	 การเติบโตของสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยในปี	2562	 เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรูปแบบสื่อให้
สามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวรองรับแคมเปญที่ลูกค้าต้องการ	รวมถึงการนำาเอาเทคโนโลยีมาบริหารจัดการควบคู่กัน
ทั้งการวัดผล	และ	Programmatic	เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและสามารถวัดผลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน	ภาพลกัษณท่ี์สวยงาม	รวมถงึแนวโนม้การใช้ชวีติของคนเมืองท่ีนยิมให้ชีวตินอกบ้านมาก
ขึ้น	และสภาพอากาศประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน	ด้วยเหตุนี้เองทำาให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยได้รับการตอบรับที่ดีจาก
นกัการตลาด	สง่ผลให้แนวโนม้สือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมีศกัยภาพ	เพือ่รองรบัความตอ้งการของ
นักการตลาดที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆกิจกรรมประจำาวัน	
	 จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยโดยรวมที่ขยายตัว	4.5%	แต่บริษัทฯ	ยังคงสามารถเติบโตในอัตราที่
สงูกว่าอุตสาหกรรมโดยมรีายไดจ้ากการให้บรกิารสือ่โฆษณา	4,818.3	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึน	39.7%	เม่ือเทียบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีท่ีผา่นมา	ท้ังนีเ้ป็นผลจากการพฒันาความหลากหลายและเพิม่ครอบคลมุของสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัของบริษัทฯ	
รวมถึงการขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม	(Engagement	marketing)			

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ปี 2561 และ ปี 2562 (ล้านบาท)
มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเติบโต	4.5%	ในปี	2562	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ในขณะที่สื่อโฆษณาโดยรวมลดลง	0.2%	
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Media Industry and Business Impact Analysis 

	 For	2019,	overall	Thai	economy	experienced	sluggish	growth	and	the	Bank	of	Thailand	(BoT)	forecast	
that	GDP	growth	will	be	around	2.5%,	lower	than	previously	estimated	at	2.8%.	Key	factors	that	weighed	down	
the	economic	growth	are	lower	private	consumption	growth	of	3.8%	pressured	by	high	level	of	household	debt,	
weak	private	investment	growth	of	2.9%	due	to	concerns	over	domestic	economy,	government	investment	
growth	of	2.6%,	contraction	of	export	from	prolonged	trade	war,	and	strong	Thai	baht.	
	 Given	the	economic	slowdown,	overall	media	industry	totalled	THB	205	million,	equivalent	to	a	0.2%	
decline	compared	to	the	value	of	advertising	media	of	the	previous	year.	The	lower	value	of	advertising	media	
was	caused	mainly	by	a	2.4%	drop	in	traditional	media	except	cinema	media.	In	general,	changes	in	value	of	
advertising	media	for	each	type	of	media	in	2019	were	as	follow:	TV	-0.2%,	radio	-1.3%,	newspaper	
-24.1%,	magazine	-26.0%	and	cinema	+	16.5%.	With	regard	to	out-of-home	media,	growth	was	sustained	at	
a	rate	of	4.5%	with	the	value	of	over	THB	14,600	million.	Subsequently,	market	share	of	out-of-home	media	
reached	13.9%	of	overall	advertising	media.	
	 Continuous	development	of	media	offering	that	proactively	supports	marketing	campaigns	of	customers	
accounted	for	the	growth	of	out-of-home	media	in	2019.	Additionally,	adoption	of	technology	in	performance	
measurement	and	programmatic	advertising	allows	higher	communication	effectiveness	with	target	audiences	
and	better	measurement.	Out-of-home	media	are	widely-accepted	by	marketers	thanks	to	their	appealing				
image,	lifestyles	of	urban	population	with	more	time	spent	outside,	and	tropical	climate	in	Thailand.	In	the	future,	
it	is	foreseeable	that	out-of-home	media	will	continue	to	grow	in	response	to	demand	of	marketers	in	reaching	
consumers	for	all	their	daily	activities.
	 Despite	the	Out-of-home	media	industry	growth	of	4.5%,	Plan	B	has	again	outpaced	the	industry	
with	its	service	revenue	from	advertising	media	of	THB	4,818.3	million,	rising	considerably	at	a	rate	of	39.7%	
compared	to	the	same	period	of	the	previous	year.	Key	drivers	for	Plan	B’s	stellar	revenue	growth	rate	include	
development	of	diversified	portfolio	of	offering,	extension	of	out-of-home	media	coverage	and	expansion	of	
engagement	marketing	business.

Overall Media Spending for 2018 and 2019 (Million THB)
Spending	for	out-of-home	media	grew	modestly	at	a	rate	4.5%	during	2019	compared	to	2018	while	the	overall	advertising	industry	

contracted	at	a	rate	of	0.2%.
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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	2561-2562	 จะพบว่าสื่อโฆษณาภายนอกท่ี
อยู่อาศัยที่มีจำานวนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในปี	2561	ได้แก่สื่อสื่อโฆษณากลางแจ้ง	เท่ากับ	6,876	ล้านบาท	รองลงมาคือ	สื่อ
โฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ	6,686	ล้านบาท	และ	1,038	
ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมใน	 ปี	2562	 ท่ีเติบโตคิดเป็น	4.5%	 จากปีก่อนหน้า	 ในขณะท่ีภาพรวม
การแข่งขันของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	 จากผู้ประกอบการรายใหม่และจากการควบรวมธุรกิจของผู้ประกอบการ							
รายอื่นๆ		แต่สื่อโฆษณาของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี	โดยรายได้รวมของบริษัทในปี	2562	เพิ่มขึ้น	21.8%	จากปีก่อนหน้า	
ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำาคัญ	 เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีการลงทุนพัฒนาสื่อใหม่ๆ	
อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	ประกอบกับการที่นักการตลาดปรับลดค่าใช้จ่ายโฆษณาในสื่อรูปแบบเก่า	อาทิ	โทรทัศน์			สิ่ง
พิมพ์	และเพิม่สดัสว่นคา่ใช้จา่ยในสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั	ซ่ึงมีอตัราคา่โฆษณาท่ีต่ำากว่าและเหมาะสมกบัพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เวลานอกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	
	 จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า	และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง	แต่ใน
ขณะเดยีวกนั	กต้็องสามารถสรา้งประสบการณท่ี์เกีย่วข้องกบัสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างใกลชิ้ด	และสอดแทรกโฆษณาไปกบั
การใช้ชีวิตประจำาวนัของลกูคา้กลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างกลมกลนื	โดยเม่ือพจิารณาพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมควบคูก่นัไป	
กจ็ะพบวา่มีรปูแบบการใช้ชวีตินอกบ้านท้ังวนัทำางานและวนัหยุดเพิม่มากขึน้	นยิมจบัจา่ยใชส้อยท่ีห้างสรรพสนิคา้	ร้านคา้
ปลีกขนาดใหญ่	และร้านสะดวกซื้อ	มีความจำาเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด	ตลอดจน
มกีารเปลีย่นรปูแบบการเดนิทางโดยใช้บรกิารรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศมากข้ึน	ซ่ึงสถานการณด์งักลา่วสะท้อนให้
เห็นถงึโอกาสท่ีเพิม่ขึน้ของสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัในฐานะสือ่โฆษณาท่ีสามารถตอบโจทยข้์อจำากดัดา้นงบประมาณ
ของผูผ้ลติสนิคา้และบรกิาร	และในขณะเดยีวกนักยั็งมีความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปได้
เป็นอย่างดี	ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองในอนาคต
	 นอกจากนี	้สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัยงัมีการพฒันาให้อยู่ในรปูแบบดจิติอลมากข้ึน	หรอืท่ีเรยีกกนัวา่	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)	 มากยิ่งข้ึน	 นับเป็นแนวโน้มท่ีจะทำาให้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคไม่จืดชืด	
ขณะเดียวกนักด็งึดูดผูบ้รโิภคใหใ้ชเ้วลาอยูก่บัสินคา้นั้นๆ	มากขึน้ดว้ย	ซึง่การนำาเสนอในรูปแบบใหมน่ีจ้ะทำาใหส้ื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศยั	เป็นท่ีพดูถงึและจดจำา	และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบท่ีไม่เคยเกดิข้ึนมากอ่น	กอ่ให้เกดิการสรา้งสรรค์
งานที่เป็น	“ทอล์ค	ออฟ	เดอะ	ทาวน์”	และจะยังส่งผลให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจำาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น		
ทำาให้สินค้าต่างๆ	หันมาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์	และเข้าถึงผู้บริโภค
แทนสื่ออื่นๆ	มากขึ้น
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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	2018-2019	
shows	that	Out	of	Home	Media	with	highest	amount	of	spend	in	2019	is	Outdoor	Media	at	6,876	million	baht	
followed	by	Transit	Media	and	In-Store/In-Mall	Media	with	total	spend	of	6,686	million	baht	and	1,038	million	
baht	respectively.
	 Despite	a	large	expansion	of	4.5%	of	overall	advertising	industry,	media	business	of	the	Company	still	
recorded	a	solid	growth.	Total	revenue	of	the	Company	increased	21.8%	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

	 ในปัจจบุนัสือ่โฆษณาของบรษัิทมเีครอืข่ายครอบคลมุอยู่ในทุกพืน้ท่ีในกรงุเทพฯ	โดยรวมถงึระบบขนสง่มวลชน
ท่ีสำาคัญท้ังรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า	 พื้นท่ีกลางแจ้งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญของกรุงเทพฯ	
รวมถึงศูนย์การค้าช้ันนำา	 สนามบินและสถานท่ีพักผ่อน	 ตลอดจนหัวเมืองใหญ่รวม	52	 	 จังหวัดท่ัวประเทศ	 ทำาให้สื่อ
โฆษณาของบริษัทได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งในแง่อายุ	รายได้	และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวัน	ทำาให้
สือ่โฆษณาของบรษัิทสามารถตอบโจทย์	เจา้ของสนิคา้และบรกิารท่ีตอ้งการทำาการตลาดเพือ่สง่เสริมการขายในภาวะการ
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนี้	 สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคตั้งแต่เช้าจรดเย็น	
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันท่ีใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากข้ึน	 เช่น	 	 เมื่อผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า	
ระหว่างการเดินทางไปทำางานหรอืไปเท่ียวห้างสรรพสนิคา้กจ็ะตอ้งพบเจอสือ่ตา่งๆของบรษัิทเช่น	สือ่บนรถไฟฟา้เอ็มอาร์
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)	เนน้การพฒันาและเสรมิสรา้งสือ่โฆษณาท่ีหลากหลาย	ครอบคลมุทุกพืน้ท่ี	เข้าถงึผูบ้รโิภคทุกกลุม่	ตอบสนอง
ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวัน	ในทุกเวลา
  

1.1)	 บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญต่อการค้นหา	 พัฒนาและต่อยอดพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 การพัฒนาสื่อ
โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทท่ีมีเครือข่ายด้านความหลาก
หลาย	ทั้งนี้เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	บริษัทเน้นการนำาเสนอแพคเกจ
เครือข่ายสื่อโฆษณาจากการคัดสรรจากสื่อโฆษณาท้ังหมด	 และนำามาผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อ
โฆษณาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ครอบคลุมผู้ชมได้อย่างท่ัวถึง	
และมีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินโฆษณาของลูกค้า
1.2)	 เลือกพื้นท่ีติดต้ังสื่อโฆษณาท่ีครอบคลุมฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดใน
พื้นที่นั้นๆ	เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท	(High	Value	Added	(HVA))	
	 บริษัทให้ความสำาคัญในการสรรหาพื้นท่ีติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก	 โดยจะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีผ่าน
สายตาผู้บริโภคจำานวนมาก	และพื้นที่ติดตั้งจะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุด	เพื่อคุ้มค่า
ต่อการลงทุนของเจ้าของสินค้าและบริการ	
	 สำาหรบัสือ่ดจิติอล	บรษัิทจะเลอืกสถานท่ี	ท่ีเปน็ศนูยก์ลางธรุกจิ	(CBD)	และตามห้างสรรพสนิคา้ชัน้นำา	
สำาหรับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง	(Static)	บริษัทจะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดสำาคัญในการเดินทางสัญจร	เช่น	ริม
ถนน	และบนทางด่วน	ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด	(เช่น	ถนนพระราม	4	ถนนสาทร	ถนนสุขุมวิท	
ถนนเพชรบุร	ีทางดว่นช่วงพระราม	4-วภิาวด	ีและหนา้ดา่นจา่ยเงนิบนทางดว่น	เป็นตน้)	และ/หรอื	เป็นจดุ
ยุทธศาสตรท่ี์กำาลงัมกีารพฒันาในอนาคตอันใกล	้(เช่น	บรเิวณถนนพระราม	9	และ	เสน้เอกมัย-รามอินทรา	
เป็นตน้)	สำาหรบัสือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน	บรษัิทเลอืกสือ่โฆษณาบนรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศ	
ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด	และเป็นระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึงผู้รับชมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั่วกรุงเทพฯ	แบบขยายวงกว้าง	และ	สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีอัตรา
การเตบิโตของจำานวนผูใ้ช้บรกิารสงู	และจะเป็นระบบขนสง่มวลชนท่ีมีโครงขา่ยเช่ือมโยงระหว่างกรงุเทพฯ	
ชั้นใน	และกรุงเทพฯ	ชั้นนอก	รวมถึงปริมณฑลที่สมบูรณ์	และมีศักยภาพในการเป็นระบบขนส่งมวลชน
หลักในอนาคต	สำาหรับสื่อโฆษณาในสนามบิน	บริษัทเลือกพื้นที่สื่อในบริเวณที่เป็นจุดพักรอของผู้โดยสาร	
อาทิ	ในบริเวณประตูก่อนขึ้นอากาศยาน	จุดรอรับกระเป๋า		และบริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง	เป็นต้น
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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
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำาของอุตสาหกรรม	 บริษัทให้ความสำาคัญในด้านนวัตกรรม	(Innovation)	 ในการ
พัฒนาและนำาเสนอเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ	 และ	 ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำา
ของอุตสาหกรรม	โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	 เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ใหม่เพื่อนำาเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรร	โดยเน้นตอบสนองความต้องการ	ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการ
ตลาดของเจา้ของสนิคา้และบรกิาร	เช่น	การนำาเสนอสือ่โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศ
ประเภท	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นที่จดจำาของผู้รับชม	การออกแบบสื่อ
โฆษณาให้เข้ากบัป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแกผู่ใ้ช้ทางดว่นเพือ่สรา้งสาธารณประโยชนค์วบคูก่บัการ
ดงึดดูความสนใจให้กบัสือ่โฆษณาในช่วงระหวา่งรอการจา่ยเงนิคา่ผ่านทางดว่น	การนำาเสนอออกแบบและ
ตดิตัง้แสงสบีนสือ่โฆษณาภาพนิง่เพือ่สรา้งความโดดเดน่และเนน้จดุขายของผลติภณัฑน์ัน้ๆ	การให้บรกิาร
อินเทอร์เน็ตบนรถประจำาทางเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ		
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	 เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นท่ีพึงพอใจต่อเอ
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
งานซ่อมบำารงุและซ่อมแซมสือ่โฆษณาคนืสูส่ภาพสมบูรณต์ามระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดในนโยบายตอ่ผูใ้ช้บรกิาร	(ภายใน	
24	ชั่วโมงสำาหรับสื่อส่วนใหญ่)
 
	 3)	ให้ความสำาคัญกับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	โดยเน้นการใช้จุดแข็งที่บริษัทมี
	 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากข้ึน	 ท้ังในแง่การขยายธุรกิจเดิม	 และเข้าสู่ธุรกิจ
ใหม่ในอุตสาหกรรมสือ่	โดยดงึเอาจดุแข็งของบรษัิทและพันธมิตรมาใช้ในการขยายธรุกจิ	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
	 นอกจากนี้ตามท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ	Emtek	Group	 ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ
ด้านสื่อขนาดใหญ่อันดับ	2	ของอินโดนีเซีย	โดยจากความร่วมมือของ	Emtek	Group	จะช่วยให้บริษัท	มีศักยภาพสูงขึ้น
ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆซึ่ง	Emtek	Group	มีความชำานาญ	ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ในอนาคต	
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	 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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ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำาเนินธุรกิจ	ด้วยการให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความ
เส่ียงท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร	โดยได้มีการกำาหนดนโยบายบริหารจัดการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจและผลัก
ดันให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการทำางานในบริษัทฯ	ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจอาจมาจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร	 ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม	 โดยได้วางแผนบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพต้ังแต่การวางผลกลยุทธ์	การปฏิบัติงาน	การตัดสินใจลงทุนเพ่ือดำาเนินธุรกิจใหม่ๆ	รวมถึงการควบคุมและติดตาม
เพ่ือให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้	ปัจจัยความเส่ียงหลักๆ	ท่ีมีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	มีดังน้ี

 ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี หรือสัญญากับพันธมิตร
ทางธุรกิจ
	 เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันในการให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในระยะยาว	บริษัทฯ	มีความจำาเป็นต้อง
พิจารณาสรรหาพ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณาในทำาเลท่ีมีศักยภาพ	มีผู้เดินทางและสัญจรผ่านเป็นจำานวนมาก	ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่าของ
ส่ือโฆษณาของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงต้องสรรหาพ้ืนท่ีติดต้ังส่ือโฆษณาท่ีมีศักยภาพจากสัญญาเช่าภาคเอกชน	สัมปทานต่างๆ	
สัญญาเช่าพ้ืนท่ีรัฐ	รวมถึงจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายส่ือโฆษณากับบริษัทเอกชน	ซ่ึงบริษัทฯ	
มีหน้าท่ีหาลูกค้าและรับรายได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการขายส่ือโฆษณา	โดยในปี	2561	และ	2562	คู่สัญญาท่ีสร้างรายได้
สูงสุดคือ	บริษัท	ฮัลโล	บางกอก	แอลอีดี	จำากัด	ซ่ึงสร้างรายได้ให้บริษัทฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	15.8	และ	12.8	ของรายได้
รวมท้ังหมดตามลำาดับ	โดยท่ีฮัลโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทฯ	เป็นรายแรกในการพิจารณาต่อสัญญาเพ่ิมเติมได้อีก	3	ปี	ส่งผล
ให้ระยะเวลาของสัญญาส้ินสุดตอนกลางปี	2564	
	 ท้ังน้ี	 เง่ือนไขในสัญญาเช่าหรือสัญญาสัมปทานต่างๆ	บริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเง่ือนไขตามท่ีระบุ	
บริษัทฯ	จึงอาจได้รับความเส่ียงหากไม่สามารถต่ออายุสัญญาทางธุรกิจรายใดรายหน่ึงจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข
ท่ีกำาหนด	หรือความเส่ียงจากกรณีท่ีผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา	หรือการบอกเลิกสัญญาอันเน่ืองมาจากผู้ให้เช่า
หรือผู้ให้สิทธิมีความจำาเป็นต้องใช้สถานท่ีเช่า/ให้สิทธิ	 ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	รวมถึงต้นทุนท่ี
บริษัทฯ	ได้ลงทุนไปกับการติดต้ังและร้ือถอนส่ือโฆษณาก่อนส้ินสุดสัญญา
	 ท้ังน้ี	จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำาหนดในสัญญามาตลอด	และ
ไม่เคยกระทำาใดๆ	 ท่ีเป็นการผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ	
และจากประสบการณ์ในธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	สามารถม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ	ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผล
ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ	จะได้รับควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขได้อย่างครบถ้วน
	 โดยในปัจจุบัน	บริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพมหานคร	และอีกกว่า	52	จังหวัดท่ัวประเทศ	ซ่ึงอยู่ภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ีหรือสัญญาสัมปทาน	โดยไม่มีสัญญาใดท่ี
สร้างรายได้เป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวม	ดังน้ัน	หากเกิดผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาใดๆ	บริษัทฯ	จึง
ม่ันใจว่าไม่มีผลต่อรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
	 นอกเหนือจากน้ี	บริษัทฯ	ยังร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพ้ืนท่ี	อาทิเช่น	เจ้าของสัมปทาน	ผู้ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้า	เจ้าของอาคาร	โดยไม่เพียงแต่การให้บริการส่ือโฆษณาในพ้ืนท่ีดังกล่าวเท่าน้ัน	แต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับเจ้าของพ้ืนท่ี	จากการร่วมกันพัฒนาส่ือโฆษณาผ่านนวัตกรรมและการออกแบบท่ีทันสมัย	 รวมถึงรูปแบบการนำาเสนอ
ส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจ	จึงทำาให้เง่ือนไขสัญญาส่วนใหญ่จะให้สิทธิการต่อสัญญากับบริษัทฯ	เป็นลำาดับแรก	(First	Right)	ทำาให้
บริษัทฯ	สามารถต่ออายุสัญญาท่ีสำาคัญมาได้โดยตลอด	อีกท้ังขยายอายุสัญญาเพ่ิมเติม	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือม่ันและ
ไว้วางใจจากคู่สัญญาด้วยดีเสมอมา
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	 The	Company	is	fully	attentive	of	risk	factors	resulted	from	its	business	undertakings	and	places	importance	
on	organization-wide	risk	management.	The	Company	set	forth	a	risk	management	policy	that	covers	all	business	
activities	and	integrated	it	as	a	part	of	the	Company’s	work	culture.	Risks	from		business	conduct	arising	from	both	
internal	and	external	factors	may	affect	the	business	directly	and	indirectly.	Risk	management	is	undertaken	effectively	
from	strategy	formulation,	operations,	decision-making	for	new	business	investments	to	control	and	monitoring	of	
risks	to	be	within	acceptable	levels.	Key	risk	factors	that	may	affect	business	undertakings	are	outlined	below.

 Risk from inability to renew or extend concessions, area lease contracts or other con-
tracts with business partners.
	 In	order	to	build	trust	in	the	long	run	for	its	out-of-home	media	services,	the	Company	must	select	best	
locations	especially	in	high-traffic	areas	with	many	commuters	and	passers-by	that	will	enhance	exposure	of	the	
Company’s	advertising	media	and	thus	the	value	of	its	media.	This	is	the	reason	why	the	Company	has	to	be	active	
in	searching	for	locations	to	install	high-potential	media	both	from	private	lease	contracts,	concessions	or	government	
lease	contracts.	Apart	from	those,	business	partnership	contracts	such	as	being	a	distributor	of	advertising	media	
for	private	companies	are	another	source	of	revenue	where	the	Company	conducts	business	development	with	
clients	and	generate	income	from	revenue	sharing	agreement	through	advertising	sales.	In	2018	and	2019,	Hello	
Bangkok	LED	Co.,	Ltd.	contributed	the	most	to	the	Company	in	terms	of	revenue	and	delivered	about	15.8%	and	
12.8%	of	total	revenue	respectively	for	the	Company.	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	the	lessors/	grantors	are	required	to	use	the	areas/rights	for	other	purposes.	Those	
incidents	can	impact	not	only	the	Company’s	revenue	but	also	costs	as	the	Company	has	to	invest	in	installations	
and	removals	of	advertising	media	before	the	contracts	expire.	
	 Nevertheless,	there	was	no	breach	of	contract	regarding	any	significant	clauses	that	severely	impacted	the	
Company	in	the	past.	Furthermore,	thanks	to	its	experience	in	out-of-home	advertising	media	industry,	the	Company	
is	prudent	in	making	decisions	for	the	best	interests	of	the	Company	as	well	as	strictly	complies	with	contractual	
requirements	and	conditions.	
	 The	Company	is	currently	a	service	provider	of	out	of	home	media	with	diversified	portfolio	covering	Bangkok	
and	52	other	provinces	nationwide	under	lease	contracts	or	concession	contracts.	None	of	the	contract	generated	
more	than	30%	of	total	revenue	of	the	Company.	Therefore,	revenue	impact	from	any	particular	termination	of	
contract	is	not	significant	to	the	Company’s	overall	revenue.
	 In	addition,	the	Company	formed	business	partnerships	with	area	owners	such	as	concessionaires,	depart-
ment	store	operators	and	building	owners.	The	Company		does	not	only	provide	advertising	media	for	those	areas	
but	also	co-develops	advertising	media	through	innovations	and	modern	designs	as	well	as	introduces	appealing	
media	that	create	value	added	to	the	area	owners.	Through	this	advantage,	clauses	in	most	contracts	granted	first	
rights	to	the	Company	to	renew	the	contracts	before	other	parties.	As	a	result,	the	Company	managed	to	renew	
all	major	contracts	as	well	as	extend	other	contracts.	This	verifies	that	Company	continued	to	gain	trust	among	its	
contractual	parties.	
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 ความเส่ียงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท 
	 เน่ืองจากในปัจจุบัน	มีผู้ให้บริการส่ือโฆษณาเพ่ิมข้ึนจำานวนมาก	ทำาให้การแข่งขันในธุรกิจส่ือโฆษณามีความรุนแรง
มากย่ิงข้ึน	ดังน้ัน	เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการให้บริการส่ือโฆษณาของบริษัทฯ	ในระยะยาว	บริษัทฯ	ได้มีการวางแผนกลยุทธ์
จากการขยายเครือข่ายส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยเพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง	ดังน้ันบริษัทฯ	จึงมีความจำาเป็นท่ีจะ
ต้องทำาสัญญาเช่าหรือสัญญารับสิทธิดำาเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพ้ืนท่ีส่ือโฆษณาเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน	แต่
อย่างไรก็ตาม	การทำาสัญญาระยะยาวดังกล่าว	ทำาให้เกิดภาระผูกพันการชำาระเงินในอนาคตของบริษัทฯ	ซ่ึงต้องทยอยรับรู้ค่าใช้
จ่ายตลอดอายุสัญญา	ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทฯ	ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ	อาทิ	สภาวะเศรษฐกิจ	
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี	พฤติกรรมของผู้บริโภค	 เป็นต้น	 ดังน้ัน	 ในกรณีท่ีรายได้จากการขายส่ือโฆษณาลดลด
อย่างมีนัยสำาคัญ	จึงอาจเกิดความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	ท้ังน้ี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	
มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานรวมท้ังส้ิน	3,593	ล้านบาท	โดยภาระผูกพันหลักได้แก่	สัญญา
เช่าดำาเนินงานส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ	 ท่ีบริษัทฯ	ทำาสัญญาระยะยาวกับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.	จำานวน	1,387	ล้านบาท	ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	38.6	ของสัญญาเช่าดำาเนินงานของบริ
ษัทฯ	โดยสัญญาดังกล่าวจะส้ินสุดในกลางปี	2570	ซ่ึงหากเกิดความเส่ียงรายได้จากส่ือโฆษณาบนรถโดยสารประจำาทางปรับ
อากาศลดลง	อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญทางธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ได้

 ความเส่ียงจากความผันผวนและการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
	 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ประกอบภายในประเทศ	โดยผลประกอบการของบริ
ษัทฯ	ข้ึนอยู่กับอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก	ซ่ึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากปัจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ	รวมถึงการชะลอตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	อัตราเงินเฟ้อ	การส่งออก	สถานการณ์
ทางการเมือง	เป็นต้น	ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อรายได้และกำาลังซ้ือ	พฤติกรรมการใช้จ่าย	และ
ระดับความเช่ือม่ันของผู้บริโภค	ซ่ึงผู้ประกอบการอาจปรับลดงบประมาณสำาหรับส่ือโฆษณา	เน่ืองจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ท่ีมีแนวโน้มลดลง
	 ท้ังน้ี	 ผู้ประกอบการจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่ือโฆษณาเม่ือม่ันใจว่าเป็นการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้ม
ค่า	นำามาซ่ึงรายได้ของเจ้าของแบรนด์สินค้า	ด้วยการเลือกใช้ประเภทของส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ	สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายได้ชัดเจน	และเป็นต้นทุนส่ือโฆษณาท่ีอยู่ในระดับต่ำาเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาอ่ืนๆ	แต่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับชม
ในอัตราท่ีสูง	ซ่ึงส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยมีผลตอบแทนจากการลงทุนคุ้มค่ามากกว่าเม่ือเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือโทรทัศน์	
	 บริษัทฯ	ยังเช่ือม่ันว่าถึงแม้จะมีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	แต่การให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ	คุณภาพและการให้บริการหลังการขาย	จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะช่วยรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทฯ	ได้ท่ามก
ลางความท้าทายของความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาส่ือโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งของบริษัท
	 ส่ือโฆษณาหลักประเภทหน่ึงของบริษัทฯ	คือส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัล	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้ให้บริการส่ือดังกล่าวมาต้ังแต่
ปี	2556	 เป็นต้นมา	 ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจำานวนมาก	โดยส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัลสามารถสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ	ในปี	2562	เป็นจำานวน	1,688	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	44.2	ดังน้ัน	หากส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัล
ได้รับผลกระทบไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม	อาจเกิดความเส่ียงต่อผลการดำาเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ	และส่งผลต่อ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ	ได้		ท้ังน้ี	ส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัล	เป็นส่ือโฆษณาท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	โดยมี	
Utilization	Rate	อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของส่ือโฆษณารวมของบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีต่ำาสามารถ
ช่วยให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและนักการตลาดสามารถประหยัดงบประมาณ	หรือจัดสรรงบประมาณส่ือโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า	
อีกท้ังมีรูปแบบท่ีทันสมัยและสามารถปรับเปล่ียนข้อความทางการตลาดท่ีนำาเสนอได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการ
ตลาดรูปแบบต่างๆ	
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	 ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสำาหรับส่ือ
โฆษณาดิจิทัลให้มีความทันสมัย	มีเสถียรภาพ	และสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	เพ่ือให้เจ้าของ
แบรนด์สามารถส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุด
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 Risk from obligations with contractual parties that may affect the Company’s performance 
	 At	present,	the	competition	in	advertising	business	has	intensified	as	the	number	of	media	service	providers	
continues	to	increase.	To	ensure	its	confidence	in	offering	media	services	in	the	long	run,		the	Company	formulated	
strategic	plans	to	expand	its	out-of-home	media	network	to	better	serve	customers.	As	a	result,	it	is	imperative	that	
the	Company	enters	into	long-term	lease/right	granting	contracts	with	media	area	owners	to	maintain	its	competi-
tiveness.	However,	this	results	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,	technological	changes,	and	con-
sumer	behaviour.	Therefore,	in	the	case	that	advertising	media	sales	revenue	materially	drops,	it	will	inevitably	affect	
Company’s	performance	and	financial	position.	As	of	31	December	2019,	the	Company	held	a	total	future	obligation	
of	3,593	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	1,387	million	baht	or	equivalent	to	38.6%	of	all	
obligations	under	operating	lease	contracts.	This	contract	will	not	be	terminated	until	mid-2027	and	the	Company’s	
business	and	operating	performance	may	be	significantly	impacted	if	this	revenue	streams	from	advertising	media	
in	these	air-conditioned	buses	are	to	decline	materially.	

 Risk from Thailand’s fluctuations and slowdown of overall economic conditions
	 Volatilities	in	domestic	economy	significantly	affect	local	entrepreneurs	and	businesses.	The	Company’s	
business	performance	highly	depends	on	domestic	demand	that	is	directly	correlated	with	adjustments	of	the	domestic	
economy	to	internal	and	external	factors	including	GDP,	inflation	rate,	export	and	political	situations.	These	factors	
adversely	impact	income,	purchasing	power,	purchasing	behavior	and	level	of	consumer	confidence.	Advertising	
budget	cuts	from	product	and	service	owners	are	likely	to	happen	as	consumer	spending	adjusts	downward.	
	 Under	this	unfavourable	circumstance,	businesses	must	ensure	that	their	advertising	budgets	are	spent	
effectively	to	generate	satisfactory	revenue.	The	selected	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.	Regarding	media	effectiveness,	it	is	evident	that	out	of	home	advertising	media	delivered	higher	return	
of	investment	(ROI)	compared	to	print	ads	and	TV	ads.	
	 The	Company	has	a	strong	belief	that	effective	out-of-home	media	with	high	quality	and	after-sales	services	
are	key	to	maintain	the	Company’s	growth	amidst	challenges	from	economic	uncertainties.

 Risk from reliance on outdoor digital media
 Digital	media	is	considered	one	of	the	key	media	categories	the	Company	has	invested	in	since	2013	
both	in	Bangkok	and	upcountry.	Digital	media	generated	1,688	million	baht	or	equivalent	to	44.2%	of	total	revenue	
in	2019.	Therefore,	if	there	is	anything	impacting	these	media	directly	or	indirectly,	the	Company’s	performance	as	
well	as	its	financial	position	will	be	at	risk	and	affected.	Nevertheless,	digital	media	are	gaining	popularity,	and	this	
helps	push	the	utilization	rate	to	be	higher	than	the	average	of	overall	advertising	media	the	Company	was	offering.	
Additionally,	lower	production	costs	of	digital	media	save	marketers’	budget	spending	or	offers	better	value	for	
money.	Digital	media	also	offer	modern	formats	that	allow	speedy	adjustments	in	marketing	messages	consistent	
with	various	marketing	strategies.
	 Moreover,	the	Company	put	in	place	risk	management	plans	to	respond	to	changes	in	technology	to	ensure	
that	its	digital	media	are	modern,	stable	and	adjustable	to	customer	needs	so	that	brand	owners	can	communicate	
with	their	customers	effectively.	
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 ความเส่ียงด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนกับป้ายโฆษณาของบริษัท
	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญและมีการติดตามความคืบหน้าการของการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง
กับป้ายโฆษณา	เพ่ือเตรียมมาตรการรองรับให้การให้บริการส่ือโฆษณาของบริษัทฯ	ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดซ่ึงอาจ
จะส่งผลกระทบกับความต่อเน่ืองในการให้บริการของบริษัท	
	 สำาหรับความเส่ียงจากอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับป้ายโฆษณาของบริษัทฯ	อันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย	ภาพลักษณ์
และความเช่ือถือในการให้บริการ	ย่ิงไปกว่าน้ันบริษัทฯ	ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณท่ีติดต้ังส่ือ
โฆษณาสูงสุด	 ด้วยการคำานึงถึงการออกแบบส่ือโฆษณาและก่อสร้างป้ายโฆษณาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานผู้ดูแล
กำาหนด	เพ่ือให้การติดต้ังส่ือโฆษณามีมาตรฐานท้ังรูปแบบและโครงสร้างท่ีปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน	 รวมไปถึง
มาตรการตรวจรับและการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามกำาหนดระยะเวลา	อีกท้ัง	บริษัทฯ	ยังพิจารณาจัดทำาประกันภัยจาก
อุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอกร่วมด้วย	ซ่ึงจากการดำาเนินธุรกิจท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาท	ท่ี
เกิดจากการดำาเนินการขัดกับกฎหมายหรือข้อกำาหนดและกฎระเบียบต่างๆ	เกิดข้ึน	

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงเอเจนซ่ีโฆษณารายใหญ่
	 การให้บริการธุรกิจส่ือโฆษณาของบริษัทฯ	ช่องทางรายได้จากการขายส่ือโฆษณามาจาก	2	ช่องทางหลัก	คือ	การ
ส่ือโฆษณาโดยตรงกับเจ้าของสินค้าและบริการ	และอีกช่องทางคือขายส่ือโฆษณาผ่านเอเจนซ่ีโฆษณา	ซ่ึงเป็นตัวแทนเจ้าของ
สินค้าและบริการ	การเจรจาต่อรองซ้ือขายส่ือโฆษณา	วางแผนกลยุทธ์การใช้ส่ือโฆษณา	รวมถึงกำาหนดแผนการใช้งบประมาณ
โฆษณาและตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ	เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการเลือกใช้ส่ือโฆษณาจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนได้
อย่างสูงสุด	โดยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มเอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ	59.0	และร้อยละ	41.0	ของรายได้
จากการขายส่ือโฆษณาท้ังหมดในปี	2562	ตามลำาดับ
	 ในธุรกิจส่ือโฆษณา	เอเจนซ่ีโฆษณา	จะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการส่ือโฆษณาและเจ้าของสินค้าและ
บริการ	หน้าท่ีหลักของเอเจนซ่ีคือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	รวมไปถึงกำาหนดแผนการใช้งบส่ือโฆษณา	และตัดสิน
ใจเลือกใช้ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ	ให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ	ท้ังน้ี	เอเจนซ่ีจะไม่ทำาสัญญาระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการ
ส่ือโฆษณา	แต่จะพิจารณาแผนการใช้ส่ือโฆษณาตามแผนการตลาด	และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละราย
ตามความเหมาะสม	ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอเจนซ่ีรายใดท่ีมีสัดส่วนรายได้เกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวมท้ังหมด	แต่รายได้จาก								
เอเจนซ่ี	10	รายแรก	ในปี	2562	มีมูลค่าเป็นร้อยละ	58	
	 บริษัทฯ	เช่ือว่าส่ือโฆษณาใหม่ของบริษัทฯ	จะได้รับความนิยมและการตอบรับท่ีดีจากลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ	
ด้วยระบบบริหารจัดการส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ	ซ่ึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	รวมถึงระบบการตรวจ
สอบและดูแลการซ่อมแซมส่ือโฆษณา	และการรายงานสภาพป้ายโฆษณาให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองทำาให้ลูกค้ามีความม่ันใจใน
การเลือกใช้บริการส่ือโฆษณาของบริษัทฯ

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ

 ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 
	 บริษัทฯ	มีกลุ่มนายปรินทร์		โลจนะโกสินทร์	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมร้อยละ	25.09	ของทุนจดทะเบียนและจำาหน่าย
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ	ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในท่ีประชุมท่ีจะสามารถควบคุมเสียง
ข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้	ดังน้ัน	ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ	ของบริษัทฯ	อาจได้รับความเส่ียงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วง
ดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้
	 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้มีการจัดการโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	โดยได้มีการ
กำาหนดขอบเขตในการดำาเนินงาน	หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
และโปร่งใส		รวมถึงมีการกำาหนดมาตรการการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุมกิจการ	
รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพ่ืออนุมัติรายการน้ันๆ	
	 เพ่ือความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลภายนอกเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระตามข้ันตอน
จำานวน		3	ท่าน	จากกรรมการท้ังหมด	8	ท่าน	เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ถ่วงดุลการตัดสินใจ	และพิจารณาสอบทานรายการ
ต่างๆ	 ก่อนนำาเสนออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้นในโครงสร้างการบริหารจัดการของกรรมการ	
ฝ่ายจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความถูกต้อง	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้
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 Risk related to legal provisions on billboard control and accidents with billboards
	 The	Company	emphasizes	on	legal	compliance	and	regularly	follows	up	on	updates	and	amendments	related	
to	billboard	in	order	that	the	Company	can	set	guidelines	and	formulate	supporting	plans	to	ensure	compliance	with	
laws	and	regulations	that	may	affect	the	Company’s	business	continuity	in	offering	services.
	 Risk	arises	from	accidents	that	may	happen	to	the	Company’s	billboards	as	these	unfortunate	events	
can	incur	expenses,	destroy	image,	and	break	trust	in	its	services.	Therefore,	the	Company	places	value	on	maximum	
safety	of	communities	and	environment	around	areas	with	its	media	installations.	Highest	standards	are	met	as	
required	by	regulators	and	quality	works	are	guaranteed	for	the	design	and	installation	of	billboards	so	that	safety	
of	communities	and	environment	can	be	guaranteed	including	quality	check	and	assurance	according	to	timelines.
In	addition,	the	Company	has	insurance	policies	that	protect	against	accidents	that	may	happen	to	its	properties	
and	third	parties.	In	the	past,	there	was	no	record	of	any	litigation	on	violations	of	or	incompliance	with	related	laws	
and	regulations.

 Risk from over-reliance on major advertising agencies 
	 There	are	two	main	sources	of	revenue	for	the	Company’s	advertising	media	services;	directly	through	product	
and	service	owners	and	through	advertising	agencies	who	represent	product	and	service	owners	in	negotiations	for	
media	buying,	strategic	media	planning,	media	budget	planning,	and	budget	allocations.	Advertising	agencies	make	
sure	that	their	selection	of	advertising	media	will	maximize	return	on	investment	for	their	clients.	In	2019,	proportions	
of	revenue	between	the	two	sources	were	at	59.0%	and	41.0%	of	total	service	revenue	for	advertising	agencies	and	
product	and	service	owners	respectively.	
	 In	advertising	media	business,	advertising	agencies	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	plans	as	well	as	suitability	of	advertising	plans	of	individual	product	and	service	
owner.	Even	though	no	particular	advertising	agency’s	revenue	contribution	exceeded	30%	of	total	revenue,	the	
proportion	of	revenue	generated	from	top	10	advertising	agencies	was	at	58%	of	total	revenue	in	2019.
	 The	Company	trusts	that	new	media	will	be	well-received	by	customers	for	all	product	and	service	categories	
thanks	to	its	efficient	media	management	system	that	can	serve	customers	accurately	and	quickly.	Additionally,	
systems	for	quality	check	as	well	as	repair	and	maintenance	of	advertising	media	are	in	place	and	conditions	of	
billboards	are	regularly	reported	to	clients	so	they	can	be	confident	in	choosing	the	Company’s	media	services.	

Management Risks 
 Risk from controlling majority shareholders with more than 25% share ownership 
	 Mr.	Palin	Lojanagosin	and	his	group	together	held	a	total	of	25.09%	of	the	registered	and	distributed	capital	
of	the	Company.	This	may	result	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.	Consequently,	other	shareholders	face	the	risk	of	failure	to	gather	
votes	to	provide	checks	and	balances	or	review	agenda	items	proposed	by	this	group	of	majority	shareholders	at	
the	shareholders’	meeting.	
	 Nevertheless,	the	Company	has	carefully	organized	its	management	structure	filled	with	capable	personnel.	
Scope	of	work,	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,	autho-
rized	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	foster	transparency,	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.	
The	objective	is	to	promote	checks	and	balances,	transparency	and	accountability	to	further	build	confidence	of	
shareholders	in	the	Company’s	management	structure.	
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 ความเส่ียงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยผลักดันให้บริษัทฯ	สามารถดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จได้ตามท่ี
วางแผนไว้	 ซ่ึงธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยของบริษัทต้องพ่ึงพิงบุคลากรในการดำาเนินงานจำานวนมาก	เพ่ือ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับเอเจนซ่ีโฆษณา	 เจ้าของแบรนด์สินค้า	รวมถึงพนักงานท่ีดูแล	บำารุงรักษาส่ือโฆษณาขอ
งบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภาพสามารถนำาเสนอโฆษณาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างดีท่ีสุด	ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ทำางาน	โดยท่ีตลาดแรงงานคุณภาพมีการแข่งขันสูง	บริษัทฯ	จึงมีมาตรการเพ่ือบริหารจัดการความ
เส่ียงดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึน	ดังน้ี
	 -	การสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ	ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ด้วยโครงการ	Employee	
Referral	Program	เพ่ือให้บริษัทฯ	สามารถสรรหาบุคลากรได้ในแบบท่ีบริษัทฯ	ต้องการ	ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม	
Road	Show	แนะนำาบริษัทฯ	รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ	อาทิเช่น	เว็บไซต์	โซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	
	 -	การพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ	ได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่าน	Talent	Program	
พร้อมโอกาสในการพัฒนา	เรียนรู้	และความก้าวหน้าในการทำางาน
	 -	การเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้สืบทอดตำาแหน่ง	(Successor	Program)	เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การดำาเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเม่ือมีตำาแหน่งงานสำาคัญว่างลง

 ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน	โดยให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและกระบวนการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ	โดยได้มีการกำาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน	(Anti-Corruption	Policy)	 ท่ีมี
ความชัดเจนและครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ	และมีการกำาหนดคำานิยามของการคอร์รัปช่ันท่ีชัดเจน	และแนวทางปฏิบัติ
ในกิจกรรมการท่ีอาจทำาให้นำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปช่ัน	รวมถึงมีการส่ือสารให้บุคคลภายในและภายนอกองค์ได้รับทราบ	
	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	 มีการการตรวจสอบป้องกันและประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ันจากกิจกรรมดำาเนินงานของบริษัท	
มีการกำาหนดมาตรการในการควบคุมและติดตามกระบวนการทำางานท่ีอาจเกิดการทุจริตได้	 เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานให้มีความสุจริตโปร่งใส	ป้องกันการทุจริต	รวมท้ังเปิดช่องทางการส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส	ข้อ
เสนอแนะ	ข้อร้องเรียนเก่ียวกับทุจริตได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	(CAC)	แล้ว
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 Risk related to Human Resource Management
	 Human	capital	is	considered	an	enabler	that	drives	businesses	toward	desired	success.	
Out-of-home	media	business	rely	on	a	considerable	size	of	workforce	to	operate	in	order	to	introduce	products	
and	services	to	advertising	agencies	and	brand	owners	as	well	as	maintain	and	repair	advertising	media	to	remain	
effective	in	serving	media	needs	of	customers.	Knowledge,	skills	and	work	experience	are	required	in	this	business	
and	labor	market	is	highly	competitive.	As	a	result,	the	Company	issued	the	following	measures	to	manage	probable	
risks	in	the	future.
	 -	Search	for	talents	with	knowledge,	expertise	and	skills	that	are	beneficial	to	the	Company	through	an	
employee	referral	program	to	ensure	that	the	Company	attracts	right	people.	Furthermore,	the	Company	teamed	up	
with	education	institutions	in	organizing	road	shows	to	introduce	the	Company	as	well	as	conduct	public	relations	
through	various	channels	such	as	website	and	social	media.	
	 -	Development	and	support	for	employees	to	have	adequate	knowledge	and	expertise	to	perform	through	
talent	programs	that	provide	learning	and	development	opportunities	and	career	advancement.	
	 -	Successor	program	to	prepare	for	business	continuity	in	case	of	vacancies	in	key	positions.	

 Corruption Risk
	 The	Company	is	in	active	pursuit	of	sustainable	business	conduct	stressing	on	good	corporate	governance	
as	well	as	sufficient	and	proper	internal	control	processes.	The	Company	set	forth	a	clear	anti-corruption	policy	
covering	all	activities	and	undertakings	of	the	Company.	Corruption	and	guidelines	for	activities	that	are	prone	to	
corruption	are	well-defined	and	communicated	with	both	internal	and	external	parties.	
	 Note	that	the	Company	is	concerned	of	corruption	risk	from	its	activities	and	required	that	this	risk	must	
be	examined,	assessed	and	prevented.		The	Company	issued	control	and	monitoring	measures	for	activities	with	
potential	corruption	risk	to	ensure	that	its	undertakings	are	honest	and	transparent	as	well	as	preventive	of	corruption.		
Communication	channels	were	put	in	place	for	stakeholders	to	blow	the	whistle,	send	suggestions	and	file	complaints	
related	to	corruption	directly	with	the	Audit	Committee.	Finally,	the	Company	recently	became	a	certified	member	
of	the	Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC).
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รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	วันที่	13	มีนาคม	2563	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

	974,068,100	

	974,068,100	

-

-

40.10

28.45

-	

-

2 บริษัท	วี	จี	ไอ	จำากัด	(มหาชน) 	732,234,105 	18.86

3 กลุ่มดร.พินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์/2

3.1		ดร.พินิจสรณ์		ลือชัยขจรพันธ์

3.2		นายสุชาติ		ลือชัยขจรพันธ์

	250,826,180

	 58,238,522
  

192,587,658	

6.46

1.50

4.96

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 	203,439,778	 5.24

5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 	166,490,000	 4.29

6 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25 		 79,537,100	 2.05

7 นางสาวอรนลิน	โลจนะโกสินทร์ 		 78,005,462	 2.01

8 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 		 74,051,500	 1.91

9 กองทุนเปิด	เค	20	ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 		 58,272,000	 1.50

10 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 		 52,255,900	 1.35

รวมทั้งหมด 	2,669,180,125	 68.75

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	13	มีนาคม	2563	(ซึ่งเป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ	ใช้ในการจัดทำาแบบรายงานการ		
กระจายหุ้นต่อ	ตลท.)	บริษัทฯ	มีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย		(Free	Float)	จำานวน	7,391	ราย	คิดเป็นร้อยละ	48.90%	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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำารองตามกฎหมาย	
ท้ังน้ี	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว	 บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็น
หลัก	เช่น	การดำารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต	หรือเพ่ือจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม	หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นต้น	

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 ท้ังนี	้บรษัิทย่อยมนีโยบายท่ีจะจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษีและหลงัหักสำารอง
ตามกฎหมาย	อย่างไรก็ดี	คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของสภาพธรุกจิ	เชน่	พจิารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกจิการของบรษัิทย่อยนัน้ๆ	
เป็นต้น

โครงสร้างเงินลงทุนและการจัดการ
Shareholding and Management Structure
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Top	ten	major	shareholders	according	to	the	record	date	on	March	13,	2020	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

	974,068,100	

	974,068,100	

-

-

40.10

28.45

-	

-

2 VGI	Public	Company	Limited 	732,234,105 	18.86

3 Group	of	Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan//2

3.1		Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan

3.2		Mr.	Suchart	Luechaikajohnpan

	250,826,180

	 58,238,522

	192,587,658	

6.46

1.50

4.96

4 THAI	NVDR	Co.,	Ltd. 	203,439,778	 5.24

5 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund 	166,490,000	 4.29

6 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund	75/25 		 79,537,100	 2.05

7 Miss	Ornalin	Lojanagosin 		 78,005,462	 2.01

8 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 		 74,051,500	 1.91

9 K20	Select	LTF 		 58,272,000	 1.50

10 Bualuang	Flexible	RMF 		 52,255,900	 1.35

Total 	2,669,180,125	 68.75

	 	The	free	float	of	minority	shareholders	on	March	13,	2020	(the	day	of	record	date	for	reporting	the		
“Distribution	of	Ordinary	Shares	Report	Form”	to	the	SET)	amounted	to	7,391	shareholders,	equivalent	to	
48.90%	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).

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	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริหาร	เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	แพลน	บี	มเีดยี	จำากดั	(มหาชน)	ตามหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์	ลงวนัท่ี	3	มกราคม	
2563	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		
นายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	และ	นายแล็พ	ซน	เนลสัน	เหลียง
	 (3)	กรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	ได้แก่	พลตำารวจเอกสมชาย	วาณิชเสนี		ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	และ
นางมลฤดี		สุขพันธรัชต์

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์	
นายธเนษฐ	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายเจย์	เจฟฟรีย์*	
นายเอกภักดิ์	

นายแล็พ	ซน	เนลสัน**	
ดร.	เพ็ญนภา
นางมลฤดี

วาณิชเสนี	

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร

เหลียง
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์

ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
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	
30	เม.ย.	2562
1	ส.ค.	2556
1	ส.ค.	2556	

*นายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป

**นายแล็พ	ซน	เนลสัน	เหลียง	ได้รับการแต่งตั้งดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป

  โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	บริษัทมีนโยบายกำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา	ณ	ขณะลงมติในที่
ประชุมว่า	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
	 โดยในปี	2562	บรษัิทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการรวม	8	คร้ัง	และมีอัตราการเข้ารว่มประชุมของกรรมการคดิ
เป็นรอ้ยละ	89.06	นอกจากนี	้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารยังไดป้ระชุมรว่มกนั	โดยไม่มฝีา่ยบรหิาร	เพือ่หารอืและอภปิราย
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน	ซึ่งรวมถึงโครงการด้านการพัฒนาด้านความยั่งยืน
และ	CSR	จำานวน	1	ครั้ง
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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	3	January	2020	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	Geoffrey	
Wacher	and	Mr.	Lap	Shun	Nelson	Leung.	
	 (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.

9.

Pol.Gen	Somchai

Mr.	Palin
Mr.	Tanate
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Geoffrey*
Mr.	Ekapak
Mr.Lap	Shun	Nelson**
Dr.	Pennapha

Mrs.	Monluedee

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan
Wacher
Nirapathpongporn
Leung
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
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	
30	April	2019
1	August	2013	

1	August	2013	

*Mr.Jay	Geoffrey	Wacher	has	resigned	from	director	of	the	company	since	April	30,2019

**Mr.Lap	Shun	Nelson	Leung	was	appointed	as	director	of	the	company	since	April	30,2019.

  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	2019,	the	Company	held	a	total	of	8	meetings	of	the	Board	of	Directors	and	the	meeting	attendance	
rate	of	the	meeting	is	89.06%.	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
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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
กรรมการในขณะนัน้ถา้จำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด	้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม	
(1/3)	
	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	ส่วนปี
หลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

คณะผู้บริหาร
	 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	ทำาหนา้ท่ีหัวหนา้ของฝา่ยบรหิาร	โดยโครงสรา้งองคก์รของบรษัิทแบ่งออกเป็น		5	สาย
งาน	ได้แก่	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายการขายและการตลาด	ฝ่ายปฏิบัติการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	และฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	

	 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

นายปรินทร์	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นายณัฐวุฒิ
นางสาวอังคณา

โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
อู่ยายโสม
เฉลิมชัยกิจ

ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

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
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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	2019	is	shown	below.

No. Name Position

1
2
3
4
5
6

Mr.	Palin
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Prasong
Ms.	Phakwan
Mr.	Nuttawut
Ms.Angkana

Lojanagosin
Luechaikajohnpan
Jarungbenjatham
Wongphontawee
Uyaisom
Chelermchaikit

Chairman	of	Executive	Director/Chief	Executive	Officer
Executive	Director/Managing	Director	
Chief	Financial	Officer
Chief	Business	Development	Officer
Chief	Operating	Officer
Chief	People	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	 2562	 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน	 8	 ครั้ง	 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบจำานวน	10	ครั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน	2	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการจำานวน	1	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน	1	ครั้ง	 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม	/	จำานวนการจัดประชุมปี	2562
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

8/8 10/10 - 1/1 -

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร

8/8 - - - -

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง

7/8 - - - 1/1

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

6/8 - - - 1/1

5 นายเจย์	เจฟฟรีย์* วอชเชอร์ กรรมการ 1/2 - - - -

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

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

7 นายแล็พ	ซน	เนลสัน เหลียง กรรมการ 5/6 - - - -

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

8/8 10/10 2/2 1/1 -

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

8/8 10/10 2/2 - 1/1

*นายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ต้ังแต่วันท่ี	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป
**นายแล็พ	ซน	เนลสัน	เหลียง	ได้รับการแต่งต้ังดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ต้ังแต่วันท่ี	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 97

Board of Directors’ Meeting
	 In	2019,	the	Company	convened	8	Board	of	Directors’	meetings,	10	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	2019

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

8/8 10/10 - 1/1 -

2 Mr.	Palin Lojanagosin Director	and	CEO 8/8 - - - -

3 Mr.	Tanate Lojanagosin Director/	Risk	Management	
Committee

7/8 - - - 1/1

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

Committee

6/8 - - - 1/1

5 Mr.	Jay	Geoffrey* Wacher Director 1/2 - - - -

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

Committee

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

7 Mr.Lap	Shun	Nelson** Leung Director 5/6 - - - -

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

committee

8/8 10/10 2/2 1/1 -

9 Mrs.	Monluedee Sookpantarat Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	

/	Chairman	of	Risk	
Management	Committee	/	

Nomination	and	
Remuneration	Committee

8/8 10/10 2/2 - 1/1

*Mr.Jay	Geoffrey	Wacher	has	resigned	from	director	of	the	company	since	April	30,2019
**Mr.Lap	Shun	Nelson	Leung	was	appointed	as	director	of	the	company	since	April	30,2019.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารพจิารณากำาหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกำาหนดค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมผูถ้อืหุ้น	แลว้แตก่รณโีดยไดก้ลัน่กรองและพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี	ความรับผิดชอบ	เปรียบเทียบ
กบับรษัิทในธุรกจิท่ีคลา้ยคลงึกนั	และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ	โดยไดมี้การใชข้้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกอบการพิจารณาด้วย
 ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
	 ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี	2562	เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2562	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน ประจำาปี	2561 ประจำาปี	2562

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
 บรษัิทมกีารจา่ยบำาเหนจ็ประจำาปีโดยเป็นการจา่ยคร้ังเดยีวตอ่ปี	ซ่ึงเปน็ไปตามมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น		มหีลกัเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าบำาเหน็จประจำาปี	ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2562	ในวงเงินไม่เกิน	7,200,000	
บาท	ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	และบำาเหน็จกรรมการประจำาปี	2562	ซึ่งได้
รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นปี	2562	ด้วยวงเงินไม่เกิน	4,800,000	บาทและ	7,200,000	บาทตามลำาดับ	มีดังต่อไปน้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน	
และค่าเบ้ีย
ประชุม(บาท)

บำาเหน็จประจำาปี
(บาท)

1

2
3
4
5
6
7
8
9	

พลตำารวจเอกสมชาย

ดร.เพ็ญนภา
นางมลฤดี	
นายปรินทร์
นายธเนษฐ
ดร.พินิจสรณ์
นายเจย์	เจฟฟรีย์*
นายเอกภักดิ์
นายแล็พ	ซน	เนลสัน**	

วาณิชเสนี

ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร
เหลียง

ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม

980,000

655,000
650,000
360,000
375,000
375,000
120,000
420,000
240,000

4,175,000

600,000

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

-
240,000
160,000

2,680,000

*นายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป
**นายแล็พ	ซน	เนลสัน	เหลียง	ได้รับการแต่งตั้งดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป
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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	2019	was	in	accordance	with	the	resolution	of	the	
2019	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.	Details	are	as	follow.

Remunerations

Monthly Allowance  2018 2019

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	2019	
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	2019,	based	
on	the	limit	approved	by	the	2019	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	and	
Meeting	
Allowance	
(Baht)

Annual	
Bonus	
(Baht)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Pol.Gen.	Somchai

Dr.	Pennapha
Mrs.	Monluedee
Mr.	Palin
Mr.	Tanate
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Geoffrey*
Mr.	Ekapak
Mr.Lap	Shun	Nelson**

Vanichsenee

Dhanasarnsilp	
Sookpantarat
Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan	
Wacher
Nirapathpongporn
Leung

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
Director
Total

980,000

655,000
650,000
360,000
375,000
375,000
120,000
420,000
240,000

4,175,000

600,000

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

-
240,000
160,000

2,680,000

*Mr.Jay	Geoffrey	Wacher	has	resigned	from	director	of	the	company	since	April	30,2019
**Mr.Lap	Shun	Nelson	Leung	was	appointed	as	director	of	the	company	since	April	30,2019.



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited100

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร	(ตามคำานยิามของกลต.และตลท.)	เป็นไปตาม	หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิท
กำาหนด	โดยเช่ือมโยงกบัผลการดำาเนนิงานของบริษัทและผลการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารแตล่ะคน	ในรปูของดชันวีดัผลการ
ปฏิบัติงานหรือ	Key	Performance	Index	(KPI)	ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำาหนด	KPI	ของหน่วยงานและของตนเอง	ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ	รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำาปี	และโบนัสประจำาปีตามเกณฑ์ที่บริษัท	กำาหนด	
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิทประกอบดว้ยเงนิเดอืน	โบนสั	และเงนิสมทบกองทุนสำารองเลีย้งชีพ	ในปี	2562	คา่ตอบแทน
รวมของผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น	30.45	ล้านบาท
	 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำาปี	2562	มีดังนี้

ประเภท ประจำาปี	2561 ประจำาปี	2562

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนประกันสังคม	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ค่าคอมมิชชั่น
หุ้น	IPO	และหุ้นสามัญโครงการ	ESOP

รวม

5
5

-

	26.8
1.2

-
28.1

5
5

-

29.10
1.35

-
30.45

บุคลากร
จำานวนพนักงานท้ังหมด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีพนักงาน	(เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา)	จำานวน
ทั้งสิ้น	441	คน	โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้	

สายงาน จำานวนพนักงาน

ณ	31	ธ.ค.61 ณ	31	ธ.ค.62

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

รวม

3
7
47
267
28
47
399

5
8
51
292
35
50
441

	 ในปี	2562	ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส	เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	154.95	ล้าน
บาท	และค่าตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	42.65	ล้านบาท
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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	2019,	the	total									
remuneration	paid	to	executives	of	the	Company	was	recorded	at	30.45	million	baht.
	 Executive	remuneration	in	2019	is	detailed	below.

Types Year	2018 Year	2019

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

-

	26.8
1.2

-
28.1

5
5

-

29.10
1.35

-
30.45

Personnel
Number of Employees
	 As	of	31	December	2019,	total	number	of	employees	of	the	Company	(only	employees	who	earn	
fixed	salaries)	stood	at	441	as	divided	by	department	below.	

Work	Field Numbers	of	Officers	(person)

As	of	31	December	
2018

As	of	31	December	
2019

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

3
7
47
267
28
47
399

5
8
51
292
35
50
441

	 In	2019,	employee	compensation	comprising	salary	and	bonus	totaled	154.95		million	baht	while	
total	contribution	to	other	welfare	stood	at	42.65		million	baht.	

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

ผลตอบแทนพนักงาน  
	 1)	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสม	 เป็นธรรม	ตามความรู้ความ
สามารถ	ผลการปฏบัิตงิานของพนกังานแตล่ะคน	โดยบริษัทไดน้ำาระบบการวดัผลการทำางานแบบดชันช้ีีวดัสมรรถนะหลกั	
(Key	Performance	Index:	KPI)	 เพื่อประเมินผลสำาเร็จของงานควบคู่กับการประเมินสมรรถนะ	(Competency)	 เพื่อ
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	
เพือ่สง่เสรมิดา้นการดแูลสขุภาพพนกังาน	บรษัิทฯยังจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจำาปีสำาหรับพนกังานอกีดว้ย

• การจดัให้มผีลประโยชน์ในรปูแบบเงนิชว่ยเหลอืในวาระตา่ง	ๆ 	อาทิเช่น	เงนิช่วยเหลอืการสมรส	เงนิชว่ยเหลอื
ในกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต	และเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร	เป็นต้น

• การจดักจิกรรมเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน	อันไดแ้ก	่กจิกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่	กจิกรรมดงูานนอก
สถานที่	กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา	กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปีของบริษัท

 
	 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ	โดยผลตอบแทนพนักงาน	(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้บริหาร)	ปี	2561	และ	2562	มีดังนี้

ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

ปี	2561 ปี	2562

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

รวม

118.25
17.4
34.03

0
169.68

134.72
20.23
42.65

-
197.60
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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,	sports	activities	and	
annual	company	outing.		

	 The	Company	arranged	 various	 kinds	of	 compensations	 for	 its	 employees.	Compensations	 for							
employees	(excluding	executive	levels)	for	2018	and	2019	are	detailed	below.	

Remuneration	
(million	baht)

Year	2018 Year	2019

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

Total

118.25
17.4
34.03

0
169.68

134.72
20.23
42.65

-
197.60



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited104

การเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีนัยสำาคัญตั้งแต่ปี	2560	ถึง	2562	ดังนี้
	 •	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	371	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	5%
	 •	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	399	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	8%	
	 •	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	441	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	11%

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 -ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 บรษัิทมีความมุง่ม่ันในการพฒันาและการเพิม่คณุคา่ของพนกังานซ่ึงถอืเป็นแนวทางในการดแูลรกัษาและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำาเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน	บริษัทจึงมีนโยบายและกลยุทธ์
ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้ง	และตอบสนองกบันโยบายเชงิกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทโดยยึดถอื
ตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน	ดังนี้

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

2)	 ยึดหลักความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	ความซ่ือสัตย์และวินัยในการทำางาน	ความสัมพันธ์และปฏิบัติ
ต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน

3)	 พนกังานไดร้บัคา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	และสทิธปิระโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	ทัดเทียมกบับริษัทช้ัน
นำาอ่ืนๆ	ตลอดจนเพยีงพอสำาหรบัการดำารงชีพท่ีด	ีมคีวามสขุ	มขีวญัและกำาลงัใจในการทำางานและรกับรษัิทฯ

4)	 มุง่สรา้งความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานทุกคนโดยเนน้การพฒันาทรพัยากรบุคคลแบบองคร์วม	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
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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	2017-	2019	as	shown	below.
	 •	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.
	 •	As	of	the	end	of	2019,	total	number	of	employees	was	441	or	equivalent	to	a	11%	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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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy
	 คณะกรรมการบริษัท	มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นพื้น
ฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
	 คณะกรรมการบรษัิท	ยึดมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าหมาย
ขององค์กร	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มและ
จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี	2558	รวมถึงอนุมัตินโยบาย	ตลอดจนบังคับใช้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัท	ตลอดจนบุคคลอื่นๆ	 ท่ีกระทำาการในนามของบริษัท	 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขทุกปีหรือ
ตามความเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน	 เหมาะสมกับภาวการณ์และ
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ	รวมท้ังสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืหนว่ยงานกำากบัดแูลตา่งๆ	
กำาหนดข้ึนเพ่ิมเตมิ	ซ่ึงเป็นการยกระดบัแนวทางการกำากบัดแูลกจิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	โดยบริษัทมีแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

1.	 คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนยึดม่ันในการปฏบิตัติามกฎหมายและนำาหลกัการกำากบัดแูล
กจิการท่ีดมีาปรบัใชใ้นการดำาเนนิงานโดยบูรณาการกบัวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	กลยุทธ	์และเป้าหมายระยะยาวของ
องคก์ร	ตลอดจนเสรมิสรา้งองคก์รให้มีระบบบรหิารงานท่ีมปีระสทิธภิาพซ่ึงจะนำาไปสูก่ารเพิม่ความเช่ือมัน่ให้
แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2.	 คณะกรรมการบรษัิท	เคารพสทิธแิละปฏบัิตติอ่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	ตลอดจนอำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3.	 คณะกรรมการบริษัท	ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท	กับผู้มี
ส่วนได้เสีย	พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ	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	ดแูลให้บรษัิทมีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบับริษัทท้ังข้อมลูทางการ
เงนิและข้อมลูท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงนิ	อย่างเพยีงพอ	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	เช่ือถอืได	้โปร่งใส	ท่ัวถงึ	และทันเวลา	
ผ่านช่องทางต่างๆ	และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9.	 คณะกรรมการบรษัิท	อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม	เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองงานท่ี
มีความสำาคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปีของบริษัท

10.	คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจำาปีของกรรมการ	กรรมการชุดยอ่ย	อาทิ	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพื่อ
สามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 โดยนำาเสนอผลการประเมินท่ีได้ต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

11.	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำาแหน่งบริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	โปร่งใส	และเป็นธรรม
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	 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
ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการให้กบัพนกังาน	เพือ่ให้ผูบ้ริหาร	และพนกังานทุกคนรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และ
ยึดถอืเป็นหลกัในการปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	ซ่ือสตัย์	ระมัดระวงัและมีจรยิธรรม	ท้ังตอ่ตนเอง	องคก์ร	
ผูถ้อืหุ้น	และผูม้สีว่นไดเ้สยีอ่ืน	รวมท้ังสง่เสรมิให้มีการจดักจิกรรมตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งความรู	้ความเข้าใจ	ปลกูจติสำานกึ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบรษัิท	ไดใ้ห้ความสำาคญัตอ่การปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยไดต้ระหนกัถงึบทบาท	
และหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่เพ่ิม
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 
	 บรษัิทไดใ้ห้ความสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการไดร้บัข้อมูลของบรษัิทอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพยีงพอทันเวลา
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	ีมีท่ีจอดรถเพยีงพอสำาหรบัผูถ้อืหุ้นท่ีขับรถมา	และมีการคมนาคม
ที่สะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุ้นประจำาปี	เม่ือวนัท่ี	30	เมษายน	2562	บรษัิทไดส้ง่เสริมให้ผูถ้อืหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้
ถอืหุ้น	โดยจดัการประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีโรงแรมเอส	ซี	ปาร์ค	กรงุเทพมหานคร	เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง	จดัสง่หนงัสอื
เชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้า	พร้อมท้ังส่งหนังสือมอบฉันทะสำาหรับ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง	ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้	ในการดำาเนินการประชุม
เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระ	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ในวาระที่ต้องมีการลงมติ

1.3)	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทจะกำาหนดให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม	แจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนน
เสียงในวาระต่างๆ	ก่อนการประชุมจะเริ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ	พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกำาหนด	 โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ	หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	และกรรมการและผู้
บริหารท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำาถามในท่ีประชุมด้วยนอกจากนี้เพื่อความโปร่งใส	 คณะกรรมการ
บรษัิท	จะจดัให้มบุีคคลท่ีมคีวามเป็นอสิระ	เช่น	กรรมการอิสระ	หรอืผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4)	ให้เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้อืหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทโดยนำาข่าวสารตา่ง	ๆ 	และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน	

1.5)	บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
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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	30,	2019,	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
ถามและขอ้คดิเห็นท่ีสำาคญัไว้ในรายงานการประชุมเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจสอบได	้นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดม้กีารบันทึก
วดีิทศัน์ภาพการประชมุเพื่อเก็บรกัษาไวอ้า้งองิ	นอกจากนี้บรษิทัได้นำารายงานการประชมุผูถ้ือหุน้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อ
งบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา	รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	
14	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.7)	 เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร	(ถ้ามีการจ่าย
เงินปันผล)	 เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา	 ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด	สูญหาย	หรือ
ส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

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

 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
	 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี		บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุ
และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้	เพือ่สง่เสรมิให้มีการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั	โดยให้สทิธผิูถ้อืหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัท่ีมีสดัสว่นการถอืหุ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ	5	ของจำานวนหุ้นท่ีออก
จำาหนา่ยแลว้ท้ังหมดของบรษัิท	และถอืหุ้นตอ่เนือ่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	12	เดอืน	และตอ้งถอืหุ้นจนถงึวนัท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้นำาหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่กรรมการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดผา่นชอ่งทางตา่งๆ	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
จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชุมถงึรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะไดอ้ย่างนอ้ย	1	ท่าน	ท้ังนี	้บริษัทจะเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ	พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 นอกจากนี้	 บริษัทมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยการ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนการประชุมได	้ โดยไม่
จำาเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น	และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน	และ/หรือคัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ	 ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังการจัดเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจาก
ผู้ลงทุนสถาบัน	หากมีผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัท	 ในการนี	้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ี
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	
	 ท้ังนี้บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้นภายในวันทำาการถัดไปหลังวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

 การเข้าถึงข้อมูลบริษัท
	 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
หรอืผูถ้อืหุ้นชาวไทยหรอืตา่งชาต	ิ	โดยผูถ้อืหุ้นมีสทิธเิข้าถงึขอ้มลูของบรษัิทซ่ึงเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุ้นและประชาชนไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกัน	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.planbmedia.co.th	หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์	+66	(0)	2530-8081	หรืออีเมลล์	irplanb@planbmedia.co.th
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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
เคยีงท่ีเกีย่วขอ้ง	เนือ่งจากบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและสรา้ง
กำาไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำาหนดนโยบาย	ดังนี้
	 3.1)	นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายท่ีจะป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว	
โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งละเวน้จากการทำาธรุกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท	นอกจาก
นีก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดเ้สยีอย่างมนียัสำาคญัในลกัษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการหรอืผู้บรหิารรายดงักลา่วไม่สามารถ
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

	 บรษัิทมีนโยบายตอบแทนการปฏบัิตงิานของพนกังานสำาหรับผลการดำาเนนิงานท่ีด	ีโดยท่ีผา่นมาไดจ้ดั
ให้มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท	(Employee	Stock	Option;	ESOP)	เพื่อเป็นขวัญกำาลัง
ใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจทำางาน	และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท	

3)	 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน	โดยในปี	
2561	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด	

4)	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้	ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ	
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก	 ซ่ึงจะพิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 เพื่อ
พฒันาความสามารถของพนกังานให้เกดิศกัยภาพในการปฏบัิตงิานอย่างมืออาชีพ	ไดแ้กห่ลกัสตูร	Creative	&	Innovative	
Leadership	with	Design	Thinking,	หลักสูตร	High	Work,	Hot	Work,	หลักสูตร	Refresher	General	Safety,	หลักสูตร	
Product	Training,	หลักสูตร	Lean	Production	เป็นต้น	ทั้งนี้ในปี	2562	จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน		ทั้ง
จากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้	

จำานวนพนักงาน จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี	(ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี	(ชั่วโมง)

441 7,297 16.5
	*คำานวณจากจำานวนฝึกอบรมรวม/จำานวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี	2562

6)	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7)	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษัิทระลกึอยูเ่สมอวา่ผูถ้อืหุ้นคอื	เจา้ของกจิการ	และบรษัิทมีหนา้ท่ีสรา้งมูลคา่เพิม่ให้แกผู้่ถอืหุ้นในระยะ

ยาว	จึงกำาหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1)	 ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ	ตลอดจนตดัสนิใจดำาเนนิการใดๆ	ตามหลกัการของวิชาชีพ	ดว้ย

ความระมัดระวัง	รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
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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	Creative	&	Innovative	Leadership	with	Design	Thinking	program,	High	
Work,	Hot	Work	program,	Refresher	General	Safety	program,	Product	Training	program,	Lean	Production	program.	
In	2019,	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

441 7,297 16.5
	*This	is	calculated	based	on	total	training	hours	divided	by	average	of	the	number	of	employees	at	the	beginning	and	ending	of	2019.	

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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2)	 นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัผลประกอบการ	ฐานะขอ้มลูทางการเงิน	การบญัช	ีและรายงาน
อื่น	ๆ	โดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3)	 แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั	ถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิทท้ังในดา้นบวกและดา้น
ลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	หรือดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

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

ไมม่กีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุห้ลกูคา้เข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ	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	 เพื่อให้มี
การดำาเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2)	 ไม่เรียก	หรือรับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
3)	 กรณท่ีีมีข้อมลูวา่มกีารเรยีก	หรอืรบั	หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไม่สจุรติเกดิขึน้	ตอ้งเปิดเผยราย

ละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.6)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	

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

ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต	ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย	กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บรษัิทมนีโยบายท่ีจะปฏบัิตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้	โดยไม่ละเมิดความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่

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

บริษัทเท่านั้น	
5)	 สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค	มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการ

จดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร	การกำาหนดราคาสนิคา้และ
บริการ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม	
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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	ีและปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอยา่งครบถว้น	บรษัิทจะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ	ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสงัคมและชมุชนอันเป็นท่ีท่ีบรษัิทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดข้ึีนพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของบรษัิทจงึผลกัดนันโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ	 โดย
บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ	

3.9)	นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายยึดมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ						กลยุทธ์	
และเป้าหมายขององคก์รเพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งความเจริญกา้วหนา้ในเชงิธรุกจิอย่างยัง่ยืน	โดยเคารพสทิธมินษุยชน	ปฎบัิติ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม	
และการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม	ทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน	 รวมท้ังสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ		บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ		มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	แต่
เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร	
	 บรษัิทมนีโยบายลดการใช้กระดาษในการกระบวนการทำางานท่ัวท้ังองคก์ร	ท่ีมุ่งหมายให้พนกังานท้ังบรษัิทรว่มกนั
ลดการใช้กระดาษท่ีไม่จำาเป็น	และจดัเกบ็เอกสารท่ีสำาคญัดว้ยการใชเ้ครือ่งมือสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส	์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) การละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน	และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานตามเกณฑส์ากล	โดยไม่แบ่งแยกถิน่กำาเนดิ	เชือ้ชาต	ิเพศ	อายุ	
สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน	รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	

 2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
	 บรษัิทตอ่ตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ	และมนีโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย	 เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ	 ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน		
ท้ังนี้	 เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน	รวมถึงเพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้รหิาร	และพนกังานยึดถอืปฏบัิต	ิบรษัิทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันและไดม้กีารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
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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) การให้และการรับของขวัญ
	 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้ค้า	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 พนกังานจะตอ้งไม่ให้หรอืรบัของขวญั	ทรพัย์สนิหรอืประโยชนอ่ื์นใดท่ีอาจทำาให้เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจ	เวน้
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน	และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม		
ผู้บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

 4) การบริจาคเพื่อการกุศล
	 เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม	บรษัิทสามารถบรจิาคเพือ่การกศุล	ซ่ึงอาจอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิหรอืรปูแบบอ่ืนๆ	
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน	ดังนั้น	 ในการบริจาคเพื่อการ
กุศล	พนักงาน	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล	เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
	 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพ่ือให้พนักงานในบริษัทรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว	บริษัทได้มีการส่ือสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับผ่านการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่	
	 ในการนี้	 หากผู้ใดพบเห็นการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน	 สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่	companysecretary@planbmedia.co.th	ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององค์กร	โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้า่	ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะเกบ็ข้อมลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็ความลบั	เพือ่เป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมท้ังจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา	 ท้ังนี้	 บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

 5) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
	 บรษัิทมนีโยบายไม่ใช้และไมส่นบัสนนุการลว่งละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ	ติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ซึ่งไม่ได้ดำาเนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท	ทั้งนี้	 ยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำา	
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับ	และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น

 6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท	โดยไดม้กีารกำาหนดแนวปฏบัิตดิา้นการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	สำาหรับเอกสาร
และข้อมลูท่ีถอืเป็นความลบัของบรษัิทจะจัดเกบ็โดยหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องไวใ้นระบบงานของหนว่ยงานนัน้ๆ	ซ่ึงหนว่ยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้	อันเป็นการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำางานเท่านั้น
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้	 ตามท่ี
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.	2550	และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

 7) การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (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	 ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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 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
	 เมือ่บรษัิทฯ	ไดร้บัเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีนแลว้	จะดำาเนนิการรวบรวมขอ้มูล	ประมวลผล	ตรวจสอบ	และกำาหนด
มาตรการในการดำาเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	 รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด	หลังจากน้ันผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการดำาเนินการ	และรายงานผลแก่ผู้ท่ีเหมาะ
สม	และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนให้เรียบร้อย	การรายงานผลการดำาเนินการ	จะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามขั้นตอน	แล้วแต่กรณี
	 สำาหรับพนักงานของบริษัท	 เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ	ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค	บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนกังานสามารถย่ืนเรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	เช่น	แจง้ให้พนกังานทราบถงึวธิกีารและข้ันตอนการร้องทุกข์หรอืข้อ
รอ้งเรยีน	รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผูย้ืน่เรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	และ/หรอื	พยานผูใ้ห้ขอ้มูลจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม	เช่น	การโยกย้ายหน้าที่การงาน	การลงโทษทางวินัย	เป็นต้น	โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
	 ท้ังนี้ในปี	2562	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย	 และไม่พบการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด	โดย
จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูไวเ้ป็นความลบั	โดยผู้ไดรั้บข้อมูลจากการปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่ง
ดังกล่าว	มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	ข้อร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด
 
 8) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์	 โดยมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้

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

2.	 กรณท่ีีคณะกรรมการบรษัิท	เป็นผูมี้อำานาจอนมัุตริายการระหวา่งกนั	จะตอ้งมีกรรมการอิสระหรอืกรรมการ
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
มกีารกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิไวใ้น
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	และมลูคา่ของรายการ	เหตผุลความจำาเป็น	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท	ไว้ในรายงานสารสนเทศ	และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา	ปี	(แบบ	56-
1)	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
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 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	2019,	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) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 บรษัิทดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทุจริตหรอืคอรร์ปัช่ัน	ยึดม่ันคณุธรรม	จรยิธรรม	บริหาร
งานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท้ังนี้	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ	“บรรษัทภิบาล”	ของบริษัท	
	 การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่	หมายถงึ	“การปฏบัิตหิรอืละเวน้การปฏบัิติในตำาแหนง่หนา้ท่ีหรอืใชอ้ำานาจในตำาแหนง่
หน้าที่โดยมิชอบ	การฝ่าฝืนกฎหมาย	จริยธรรม	ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้	ทั้งนี้	
ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การเรียก	รับ	เสนอ	หรือให้ทรัพย์สิน	รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำาธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”
	 นอกจากนั้น	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน	 เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ	ดังนี้

• กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานจะไม่กระทำาหรือสนบัสนนุการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่วา่กรณใีดๆ	และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพือ่สง่เสรมิให้พนกังานมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	และ

พรอ้มจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อน
ตำาแหน่ง

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด	้รวมท้ังตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ	
และช่วยค้นหาข้อบกพรอ่ง	จดุอ่อน	รวมถงึให้คำาแนะนำาในการพฒันาระบบการปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้ความรว่มมอืกบัภาครฐัในการกำาหนดให้ทุกหนว่ยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ	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
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	 ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงผล
ประโยชน์แก่องค์กร	ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบั้งคบับัญชา	หรอืบุคคลท่ีรบัผดิชอบไดท้ราบ	และให้ความรว่มมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 - ในการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน	บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้	ด้วยความระมัดระวัง

• การให้	หรือรับของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตาม
แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีกำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถงึนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนบริษัท

• การให้เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล	จะตอ้งกระทำาในนามบรษัิทแกอ่งคก์รใดๆ	ท่ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์
ตอ่สงัคม	โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเชือ่ถอืได	้มีใบรบัรอง	และตอ้งดำาเนนิการดว้ยความโปรง่ใส	ผา่นข้ัน
ตอนตามระเบียบของบรษัิทท่ีกำาหนดไว	้และถกูตอ้งตามกฎหมาย	ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจ
สอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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 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.	



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited124

• การให้เงินสนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็นเงิน	วัตถุหรือทรัพย์สิน	แก่กิจกรรมหรือโครงการใด	ต้องมีการ
ระบุช่ือบริษัท	 โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมธุรกิจ	ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของบริษัท	และต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส	ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำาหนดไว้	
และถูกต้องตามกฎหมาย

• ความสมัพนัธท์างธรุกจิและการจดัซ้ือ	จดัจา้งกบัภาครฐั	หรือเอกชน	รวมถงึ	การตดิตอ่งานกบัภาค
รฐัหรอืเจ้าหนา้ท่ีภาครฐั	หรอืเอกชน	ตลอดจนบุคคลท่ีมหีนา้ท่ีเกีย่วขอ้งในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท	
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	 โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย	แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำาเนินการ	หรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ	รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ	
ของบริษัท	 ไปใช้เพื่อดำาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง	 อันจะทำาให้บริษัท	สูญเสียความเป็น	
กลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมีสว่นเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง

 มาตรการ/แนวทางดำาเนินงาน
 - บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความสำาคญัและมจีติสำานกึในการตอ่ตา้นทุจรติคอร์รปัชัน	

รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	ในทุกรูปแบบ	
 - แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล	ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคลากร	การเลื่อนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผล
ตอบแทนแก่พนักงาน	 โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	 มีหน้าท่ีสื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ	 และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

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

 - ผู้ท่ีกระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน	ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล	สำาหรับพนักงาน	ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้	 รวมถึงอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย	

 - บรษัิทจะสอบทานแนวปฏบัิตแิละมาตรการดำาเนนิงานอย่างสม่ำาเสมอ	เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ

	 ท้ังนี	้นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิแลว้	บรษัิทไดเ้พิม่ความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	รวมไปถึงมกีารดำาเนินการเพือ่กำาหนดและประเมนิความเสี่ยงดา้นการทจุรติของบรษิทัอกี
ด้วย	 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม่ำาเสมอ	ทันเวลา	แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	มุง่ม่ันท่ีจะดแูลให้มีการปฏบัิตติามกฎหมายข้อบังคบั	และระเบยีบท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศใช้บังคับ
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• 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
	 Other	than	business	risk	management,	the	Company	has	added	corruption	risk	in	the	overall	risk	man-
agement	process,	thus	corruption	risk	is	required	to	be	determined	and	examined.	The	Company	is	certified	
to	be	a	signatory	member	of	the	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	for	Anti-Corruptions	to	encourage	
and	push	forward	a	clear	and	concrete	anti-corruption	policy.
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 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ	 โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ	ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 ท่ัวถึง	
โปร่งใส	และทันเวลา	จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
	 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ		เพือ่ทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันักลงทุน
หรอืผู้ถือหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย	บรษัิทจะจดัให้มกีารประชมุเพือ่วเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานเป็น
ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมูลขององคก์ร	ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปให้แกผู้่ถอืหุ้น	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้	บริษัทยัง
ให้ความสำาคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม่ำาเสมอ	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัข่าวสารเป็นประจำา
ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิทข้อมูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซตจ์ะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ไม่วา่จะเป็นวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	
งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 นอกจากนี้	บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ท่ีแท้จรงิของบรษัิทโดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางบัญชท่ีีถกูตอ้ง	ครบถว้น	และเพยีงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป	บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	ตลอดจนบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	
(แบบ	56-1)	รวมถงึการเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี
	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบรษัิท(http://investor-th.planbmedia.co.th)	โดยสม่ำาเสมอดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบัุน	อนึง่	ข้อมูลบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

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

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

กรรมการชุดย่อย	รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12)	จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
13)	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์	เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	เป็นต้น

	 ในปี	2562	บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทั้งนี้	ในปี	2562	ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

กิจกรรม จำานวนครั้งต่อปี

Company	Visit
Analyst	Meeting
Roadshow
Press	Release
Opportunity	Day

52
2
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8
1
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 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	2019,	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

52
2
11
8
1

	 In	2019,	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	 เชื่อถือได้และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกนั	รวมท้ังจดัทำาและปรบัปรงุข้อมลูบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทให้มคีวามครบถว้นอย่างสม่ำาเสมอและรวดเรว็ทันเหตกุารณ	์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ	มีความชัดเจน	ถูกต้องและโปร่งใส	ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

 นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน
	 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน	อาทิ	เช่น		ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท	โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะผู้บริหาร	ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้	ทั้งที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานและ
การเงิน	นโยบายและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Structures	and	Policies)	รวมทั้งความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทในการรายงานทางการเงนิ	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	
รายงานของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ	และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำาปีเกีย่วกบัจำานวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะท่านเขา้รว่ม
ประชุม	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	รวมท้ังค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นราย
บุคคล	รายงานข้อมูลเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษัิท	ข้อมลูท่ีมผีลกระทบตอ่ราคาซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทหรอืตอ่
การตัดสินใจลงทุน	หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ข้อมูลตามข้อบังคบัหรอืกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง	งบการเงนิและรายงานประจำาปี	เพือ่ให้นกัลงทุนและผูท่ี้เกีย่วข้องท้ังท่ีเป็นผู้
ถอืหุ้นและผู้ท่ีสนใจจะถอืหุ้นในอนาคตไดใ้ช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน	ผา่นช่องทางและสือ่การเผยแพรข่อ้มูลตา่งๆ	ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทการกำากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น	โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาว	และเพือ่ให้ม่ันใจวา่การดำาเนนิงานของบรษัิทเป็นไปในทิศทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการบริษัท	จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทางการดำาเนินงาน	
แผนกลยทุธ	์แผนงาน	และงบประมาณประจำาปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท	จะรว่มแสดงความคดิเห็น	เพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ	 และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้	 โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	8	ท่าน	โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และ
กรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง	2	ท่าน		ทั้งนี้	บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า		1	ท่าน	ที่มีประสบการณ์ทำางาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	อนึ่ง	บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนได้	 โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำานวน	5	บริษัทจดทะเบียน	 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำาหน้าท่ี	
และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่	นอกจากนี้กรรมการไม่ควร
รบัเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ท่ีกอ่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทและการปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ
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
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 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	2562	บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่1/2562	วนัที	่28	กุมภาพนัธ	์2562	รวมถงึการพจิารณากำาหนดงบประมาณของบรษิทั
ตลอดจนกำากบัดแูลให้คณะผูบ้รหิาร	บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภาย
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 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้	
	 ปฏบัิตหินา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ข้อบังคบัของบรษัิทมตคิณะกรรมการบรษัิท	และมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

1.	 พจิารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	วสิยัทัศน	์กลยุทธท์างธรุกจิ	ทิศทางของธรุกจิ	นโยบาย
ทางธุรกิจเป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่าย
จัดการจัดทำา

2.	 กำากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร	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	 เพื่อให้เช่ือม่ันได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

8.	 พจิารณาอนมัุตแิตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัตแิละไม่มีคณุสมบัตติอ้งห้ามตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัตบิริษัท
มหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.2535	(รวมท้ังท่ีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)	รวมถงึ	ประกาศ	ข้อบังคบั	และ/หรอืระเบียบท่ีเกีย่วข้อง	เข้าดำารง
ตำาแหนง่	ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ	และพิจารณาให้ความเห็น
ชอบแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพือ่นำาเสนอตอ่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.	 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดและกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

10.	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11.	พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือ

คณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และเลขานกุารบริษัทรวมท้ังพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว
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 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	2019,	the	Company	reviewed	its	strategy	in	the	Board	of	Director’s	
meeting	no.	1/2019	on	February	28,	2019.	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
รายการท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้	(ตามท่ีนยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรอืประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน)	อาจมสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด	ๆ 	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ืน่ใด
กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทยกเวน้เป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1.	 เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้ประธานกรรมการหรอืผูซ่ึ้ง

ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่ละครั้ง	 โดยให้ส่งคำาบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	
เว้นแต่กรณีจำาเป็นเร่งด่วน	โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น	ให้ระบุสถานที่	วันเวลา	และเรื่องที่จะประชุม

2.	 ปฏบิตัหินา้ท่ีประธานท่ีประชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุ้นของบรษัิทและควบคมุการประชุม	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	 เพื่อขอความเห็นชอบ	
เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น	2	หมวดหลัก	คือ	หมวดที่	1	เรื่องความคืบหน้าของแผนงาน	และหมวดที่	2	เรื่องการ
วัดผลการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนของประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	
	 ท้ังนี้ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะ
กรรมการชุดย่อย	รวมทั้งพิจารณาทบทวน	รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 โดยแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ	จดัทำาข้ึนตามขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แตล่ะชุด	ตามแนวทางปฏบัิตท่ีิดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัโครงสรา้งและลกัษณะ
ธุรกิจของบริษัท
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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
หนึง่ปีบัญชีตามตารางนดัประชมุท่ีไดก้ำาหนดไวล้ว่งหนา้ท้ังปี	และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจำาเปน็
และเหมาะสม	โดยแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย	7	วนั	สำาหรบัประชุมทุกครัง้จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน่อ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	

 - มกีารกำาหนดวาระชัดเจนลว่งหนา้	ท้ังนี	้เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีดแูลให้กรรมการไดรั้บเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันทำาการ	 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษา	และ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

 - ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอท่ีฝา่ยจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือ่การอภปิราย	
และเพยีงพอสำาหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็สำาคญั	เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

 - ในการพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ	กรรมการซ่ึงมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งท่ีพิจารณา	ไมมี่สทิธอิอกเสยีงและต้อง
ไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ

 - การประชุมทุกครั้ง	ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 - นอกจากนี	้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารยงัสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม	ท้ังนีเ้พือ่เปิดโอกาส
ให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถอภปิรายปัญหาตา่งๆ	ท่ีอยู่ในความสนใจรว่มกนั	โดยไมมี่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กันกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	จำานวน	1	ครั้ง	ในวันที่	17	ธันวาคม	2562

 5) คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำานวนหนึ่ง	จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อทำาหน้าท่ีพิเศษ	 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บรษัิท	มหีนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทปจัจบัุน	คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ		ชุด
ย่อยจำานวน	5	คณะได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีองคป์ระกอบและคณุสมบัตคิรบถว้นตามแนวทางท่ีสำานกังานกลต.และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด	โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย	3	ท่าน	และมอีย่างนอ้ย	1	ท่าน	ท่ีตอ้งมคีวามรู	้ความ
เข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	(ปีละ	4	ครั้ง)	
โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมไวล้ว่งหนา้ชัดเจน	และนำาสง่เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ตามที่กฎหมาย	และ/หรือ	หน่วยงานกำากับ
ดูแลประกาศกำาหนด	และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	2562	บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด	10	ครั้ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 10/10

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 10/10

3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 10/10
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 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	2019,	the	Audit	Committee	had	a	meeting	with	the	Company’s	
auditor	without	presence	of	management	on	December	17,	2019.		

 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

 

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	2019,	the	Company	held	a	total	of	10	Audit	Committee’s	meetings.	As	of	31	December	2019,	the	Audit	
Committee	consisted	of	3	directors	as	follow

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

1 Pol.Gen.	Somchai	 Vanichsenee Chairman	of	the	AuditCommittee/	Independent	Director 10/10

2 Dr.	Pennapha	 Dhanasarnsilp Member	of	the	Audit	Committee/	IndependentDirector 10/10

3 Mrs.	Monluedee	 Sookpantarat Member	of	the	Audit	Committee/	Independent	Director 10/10
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	 ทั้งนี้	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำา
หนา้ท่ีสอบทานความนา่เช่ือถอืของงบการเงนิ	โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย	และดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และยังเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในสายการบัญชี
และการเงิน
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ว่าจ้างให้	บริษัท	พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	ออดิท	 จำากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก	
(Outsource)	ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีนายเกษมศานต	์อิทธิ
ธรรมวินจิ	เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายในบรษัิทท่ีดแูลและประสานงานระหวา่งคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	
	 โดยในปี	2562	บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	10	ครั้ง	

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และ/หรือ	การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท

6.	จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบริษทัซึง่รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7)	ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบัิตหินา้ท่ีตามกฎบัตร	(Charter)
(8)	รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	ในการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมข้ีอสงสยัวา่	มรีายการหรอืการกระทำาดงัตอ่ไป

นี	้ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมีนยัสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 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	10	times	of	Audit	Committee	meeting	in	2019

 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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 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ประกอบดว้ยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	
ดังนี้

 โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

-	คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท	และเป็นไปตามโครงสร้าง	ขนาด	และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

-	ความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
	 3.	สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้

-	ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

-	ในกรณท่ีีมกีรรมการพน้จากตำาแหนง่โดยเหตอ่ืุนใด	(นอกจากการออกจากตำาแหนง่ตามวาระ)	เพือ่ให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

-	 ในกรณีท่ีต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 4.	พิจารณาโครงสรา้ง	จำานวน	รปูแบบ	และหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทุกประเภท	ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่	ประธานกรรมการ	กรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยู่ในปัจจบัุน	พจิารณาเปรยีบเทียบกบัข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
กับบริษัท	และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ใกล้เคียงกับบริษัท	เพื่อ
จงูใจและรกัษาไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมคีณุประโยชนก์บับรษัิท	และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 5.	พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และนำา
เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ตลอดจนนำาเสนอจำานวนและรูป
แบบการจา่ยคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินการปฏบัิตงิาน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 6.	พจิารณาความเหมาะสมและเงือ่นไขตา่งๆ	เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้น	ใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้น	หรือหลกั
ทรพัย์อืน่ให้แกก่รรมการและพนกังาน	เพือ่ช่วยจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏบัิตหินา้ท่ีเพือ่ให้เกดิการสรา้งมูลคา่เพิม่
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



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 139

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		2019	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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 คณะกรรมการบริหาร 
	 บรษัิทมีการจดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งการบรหิารกจิการของบรษัิทเป็นประจำาทุกสปัดาห์	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2562	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	2	ท่าน		ดังนี้

 

 โดยมีนายประสงค์		จรุงเบญจธรรม	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	คณะกรรมการบริหาร	มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบรษัิทท้ังนี้ในการบรหิารกิจการของบรษัิทดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย	ข้อบังคบัหรอืคำาสัง่ใดๆ	ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด	นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ	 ท่ีจะนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
	 2.	จัดทำาวิสัยทัศน์	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนิน
งาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 3.	ตรวจสอบ	ตดิตามการดำาเนนินโยบาย	และแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ	ของบรษัิทให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัท	มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	มอีำานาจพจิารณาอนมุตัเิฉพาะกรณหีรอืการดำาเนนิการใดๆ	อันเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิทภายใตว้งเงนิหรอืงบ
ประมาณประจำาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และมีอำานาจดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้	โดยในการดำาเนิน
การใดๆ	ตามที่กล่าวข้างต้น	คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	ที่มีมูลค่าเกินกว่า	25	
ล้านบาท	 ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	 ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษัททำากับสถาบันการเงินใดๆ	(Project	
Finance)	ด้วย
	 5.	ให้คณะกรรมการบรหิาร	รายงานผลการดำาเนนิงานในเร่ืองและภายในกำาหนดเวลาดงัตอ่ไปนี	้ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

5.1	รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษัิทรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

5.2	รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษัิทซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจำาปีและงบการเงนิ
รายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3	รายงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
	 6.	ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร	เพือ่พจิารณาดำาเนนิการใดๆ	ตามอำานาจหนา้ทีข่องตนท่ีกำาหนดในคำาสัง่
นี	้จะตอ้งประกอบดว้ย	กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารท้ังหมดเข้ารว่มประชมุ	จงึจะถอืว่าครบเป็น
องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้
	 7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ	1	เสียง	ในกรณีที่เสียงเท่ากัน	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก	1	เสียง
	 8.	การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร	จำาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
	 9.	ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรียก
ให้มกีารประชมุเป็นกรณพีเิศษตา่งหากจากการประชุมตามปกตกิ็ได	้แตท้ั่งนี	้ตอ้งบอกกลา่ว	วาระการประชมุลว่งหนา้แก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร	และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
	 10.	คณะกรรมการบริหาร	 จะแต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือบุคคลใดๆ	 เพื่อทำาหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	หรือ
เพื่อให้ดำาเนินการใดๆ	แทน	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายปรินทร์		 โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 ดร.พินิจสรณ์		 ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการบริหาร
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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	2019,	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

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ		ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562		โดยไดรั้บการแตง่ตัง้จากกรรมการบรษัิท	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 1.	พจิารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธรุกจิในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิตสิากล	เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณาอนมัุตติลอดจนกำากบัดแูลให้มีการปฏบัิตติามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	 2.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม	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.	แตง่ตัง้คณะทำางาน	เพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบัิตงิานตา่งๆ	ของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีตลอดจนแต่ง
ต้ังท่ีปรกึษาอิสระท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเพือ่ให้คำาปรกึษาและให้คำาแนะนำา	ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานของคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 7.	ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทและอยา่ง
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
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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	2019,	
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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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 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.	รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	และในกรณท่ีีมีปัจจยั	หรอืเหตกุารณ์
สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด
	 7.		พิจารณาสอบทานการลงทุนในต่างประเทศ
	 8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 6) ฝ่ายบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ไว้แยกจากกนัอย่างชัดเจน	กลา่วโดยสรปุ	คอื	คณะกรรมการบรษัิทมีอำานาจหนา้ท่ีกำาหนดนโยบายและตดิตามการปฏบัิติ
งานของฝ่ายบริหาร	และฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที ่ในการนำานโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท	โดยมีอำานาจ	หน้าที่
และความรับผิดชอบ	ดังนี้

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.	การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทโดยรวมเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท

และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.	กำาหนดกลยุทธ์	และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.	ดำาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4.	สั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5.	อนมุติั	และ/หรอื	มอบอำานาจการทำานติกิรรมเพ่ือผกูพันบรษัิทสำาหรบัธรุกรรมปกตขิองบรษัิทรวมถงึธรุกรรม

ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	ให้ดำาเนินการแทน	ทั้งนี้	ให้รวมถึง	ธุรกรรมใดๆ	ที่
ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง

6.	ประสานงาน	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เพือ่ปฏบัิตติามนโยบายและทิศทางธรุกจิท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท
7.	แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่บริษัท
8.	พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้าง	ร้าน	หรือสถาบัน

การเงิน	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9.	พจิารณาอนมัุตกิารจา่ยคา่ใช้จา่ยการดำาเนนิงานปกติในวงเงนิตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัมิอบหมายไว้
10.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์	 เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติมอบหมายไว้
11.	อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ	 ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ	และให้นำา

เสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12.	อนุมตักิารใชจ้า่ยเงินลงทนุทีส่ำาคญัๆ	ที่ไดก้ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสำาหรบัป	ีหรอืทีค่ณะกรรมการ

บริษัท	ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13.	 ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก																				

ธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ
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 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)	ให้คำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการปฎบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท	และการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

(2)	จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น
(3)	ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4)	 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	รายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(5)	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(6)	จดัเตรยีมขอ้มูลและการบรรยายเกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท	รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิ

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
(7)	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น	
กรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 ฝ่ายบัญชี	 เป็นต้น	 ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีจัดขึ้น	 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	สำานักงานก.ล.ต.	
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย	สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย	และสถาบันผูเ้ชีย่วชาญอ่ืนๆ	
อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง	เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรู	้ปรบัปรงุการปฏบัิตงิาน	อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ี
ให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน		โดยบรษัิทจะแจง้ให้กรรมการและผูท่ี้เกีย่วข้องทราบเกีย่วกบัหลกัสตูรการฝกึอบรมตา่งๆ	ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น	
ทั้งนี้	ในปี	2562	คณะกรรมการของบริษัท	ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนา	ดังต่อไปนี้

รายชื่อ หลักสูตร

นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ 1.KPMG	Executive	Briefing,	Topic:	IFRS	9,	16	in	Practice	for	Manufacturing	Industry,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
2.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Intelligent	Automation	for	Internal	Audit,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
3.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Robotic	Process	Automation	(RPA)	–	Next	Generation	Workforce,	บจก.	เคพีเอ็มจี	
ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
4.PwC	Forensics	Seminar	on	Anti-Money	Laundering	Compliance	Risk,	Law	and	Regulations,	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	จำากัด
5.สัมมนา	“Cybersecurity	and	Personal	Data	Protection:	Get	Ready	for	New	Business	Standards”	ทางข้างหน้าของการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์	และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย,	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	286/2562)	ปี	2562
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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	2019,	there	were	5	directors	attending	the	following	training	programs;

รายชื่อ หลักสูตร

Mrs.Monluedee	 Sookpantarat 1.KPMG	Executive	Briefing,	Topic:	IFRS	9,	16	in	Practice	for	Manufacturing	Industry,	KPMG	Phoomchai	Advisory	Ltd.
2.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Intelligent	Automation	for	Internal	Audit,	KPMG	Phoomchai	Advisory	Ltd.
3.	KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Robotic	Process	Automation	(RPA)	–	Next	Generation	Workforce,	KPMG	
Phoomchai	Advisory	Ltd.
4.	PwC	Forensics	Seminar	on	Anti-Money	Laundering	Compliance	Risk,	Law	and	Regulations,	PricewaterhouseCoopers	ABAS	
Ltd.
5.Seminar	Topic	“Cybersecurity	and	Personal	Data	Protection:	Get	Ready	for	New	Business	Standards”	by	The	Faculty	of	Law,	
Chulalongkorn	University	and	The	Stock	Exchange	of	Thailand	

Miss	Phakwan Wongphontawee Director	Certification	Program	(DCP)	class	286/2019
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	 นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่	 โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทุกครัง้	โดยให้เลขานกุารบริษัท	นำาเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ีของ
กรรมการใหม	่เช่น	คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	ข้อบังคบับรษัิทโครงสรา้งการลงทุน	โครงสร้างผู้
ถือหุ้น	ผลการดำาเนินงาน	กฎหมาย	ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และหลักสูตรการอบรมกรรมการ	รวม
ท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทท้ังนีเ้พือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิและการดำาเนนิงาน
ด้านต่างๆ	ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งเป็นครั้งแรก 
	 พรอ้มท้ังจดัการบรรยายสรปุให้กรรมการใหมไ่ดร้บัทราบเกีย่วกบัลกัษณะธรุกจิ	ผลประกอบการ	แผนการดำาเนนิ
งานในอนาคตประเดน็ต่างๆ	ทีม่นียัสำาคัญต่อการดำาเนินธรุกิจ	ตลอดจนอำานาจ	หน้าที	่ความรบัผดิชอบ	กฎหมายและกฎ
เกณฑท่ี์เกีย่วข้องกบับทบาหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนโดยผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้อง	เป็นผู้
บรรยายและตอบข้อซักถาม

 9) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารงานของบรษัิทอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	
ตลอดจนการดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะนำามาซ่ึงการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงมีการ
ดำาเนินการจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่	(Succession	Plan)	สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู	ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
บริหาร	เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่ง	พิจารณาจากความรู้	ศักยภาพ	ประสบการณ์	และ
ผลการปฏิบัติงานเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง	(Successor)	โดยมีการกำาหนดแผนพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะที่
จำาเป็นตามตำาแหน่งงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อให้ผู้สืบทอดตำาแหน่งมีความพร้อมท่ีจะสืบทอดตำาแหน่งได้	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	

(1)	ทดแทนบุคลากรในตำาแหน่งสำาคัญ	สำาหรับการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(2)	เพื่อตอบสนองแผนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำาลังคน	
(3)	 เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ	รวมท้ังเป็นการสร้างกำาลังใจในการทำางานเนื่องจากเป็นการ

สรรหาบุคลากรภายในองคก์รเป็นลำาดบัแรก	ท้ังนี	้บรษัิทไดพ้จิารณาตำาแหนง่ท่ีสำาคญัท่ีจำาเป็นตอ้งมแีผนสบืทอดตำาแหนง่	
(Succession	Plan)	ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำาแหน่ง	 จะพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัย	เช่น	อายุ	ประสบการณ์ทำางาน	ความรู้ความชำานาญในงานที่ทำา	ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	เป็นต้น	

 10) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจำาปีการจดัทำารายงานทางการเงนิเป็นการจดัทำาตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิระหวา่ง
ประเทศ	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำาเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา	รวมทั้ง
กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
	 นอกจากนีบ้รษัิทยังให้ความสำาคญักบัเรือ่งการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการควบคมุภายใน	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
	 บรษัิทให้ความสำาคญัตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ	อย่างโปรง่ใสและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทเป็นสำาคญั	ดงันัน้	จงึ
ให้ความสำาคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน	์รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรือรายการระหว่าง
กัน	โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

1.	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด	 เพ่ือเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือ
ปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

2.	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ	 ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.	มกีารนำาเสนอรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาให้ความเห็นกอ่นเสนอขออนมัุติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
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	 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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 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้บรษัิทมรีะบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกดา้น	ท้ังดา้นการเงนิ	และการปฏบัิตงิาน	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษัิทอยู่เสมอ	จดัให้มีการกำาหนดลำาดบัข้ันของอำานาจอนมุตัแิละความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร	
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 กรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย	5	คน	โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ทั้งนี้กรรมการบริษัท	จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	หรือไม่ก็ได้
	 ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีในการสรรหา
กรรมการใหม่	โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่เสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตัง้	หรอืเพือ่เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง	(แล้วแต่กรณี)	โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	
ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการในจำานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท	ความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท	(Board	Diversity)	ความเหมาะสมของคณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์
ในธรุกจิสือ่โฆษณา	และทักษะของกรรมการท่ีจำาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท	รวมถงึวชิาชีพ	ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน	เพศ	หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	โดย
การจัดทำา	Board	Skill	Matrix	เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการของบริษัท	จากการแนะนำาของกรรมการอืน่ในบรษัิท	
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท	การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก	(Professional	
Search	Firm)	การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของหน่วยงานต่างๆ	หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ	
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตาม	
พระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศของคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถงึประกาศข้อบังคบั	และ/หรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ทั้งนี้	ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

(2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม	(1)	 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการที่จะพึงมี	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน	1	 ใน	3	ของจำานวน
กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	
3	กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปีแรก	และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้	ให้จบัสลากกนั	สว่นปีหลงัๆ	ต่อ
ไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น	
อาจไดร้บัเลอืกให้กลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่อีกได	้ท้ังนีน้อกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้กรรมการจะพ้นจากตำาแหนง่
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
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 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	ประกอบดว้ย	กรรมการท่ีเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในตำาแหนง่
คราวละ	3	ปี	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการบริษัท	
กล่าวคือ	กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้กรณีท่ี
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ท่ีมีคณุสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจีำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำาหนด	
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
	 ท้ังนี	้บรษัิท	มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/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	พี่น้อง	และบุตรรวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจ
ควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม	
ผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	2	ปีกอ่น
วันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำา
เป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ	การเชา่หรอืให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการให้หรือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค้ำาประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็น
ไปตามวิธีการคำานวณมูลคา่ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการ
ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว	ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนในระหวา่ง		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.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	2	ปีกอ่นวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.

7.	ไมเ่ปน็กรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตั้งขึน้เพือ่เปน็ตัวแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้ือหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้ือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน
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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	หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัท

ย่อย	บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
11.	ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 ปัจจบัุน	บรษัิทมีกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	คดิเป็นสดัสว่นมากกวา่	1	ใน	3	หรอืรอ้ยละ	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
	 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทท่ีสามารถบรหิารงานในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบริษัท	
และสามารถกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนิน
งานของบริษัทย่อย	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	ดังนี้

 1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย
	 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	อีเลฟเว่น	จำากัด

บริษัท	ไบรท์	สกาย	มีเดีย	จำากัด	

บริษัท	ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย	จำากัด

บริษัท	อินดิเพนเด้นท์	อาร์ทิสท์	เมเนจเม้นท์	จำากัด	*

บริษัท	ไซน์	เวิร์ค	มีเดีย	จำากัด

บริษัท	ดิจิทัล	แฟคตอรี่	จำากัด

บริษัท	แอทมอส	สปอร์ต	แล็บ	จำากัด

บริษัท	แอทมอส	แอพพาเรล	จำากัด

บริษัท	สแพลช	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	สตาร์ค	มัลติมีเดีย	จำากัด

บริษัท	แพลน	บี	ซีเอส	จำากัด

บริษัท	ปัญญาทิพย์	แพลน	บี	มีเดีย	ลาว	จำากัด

บริษัท	แพลน	บี	มาเลเซีย	เอสดีเอ็น	บีเอชดี	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

	กรรมการ

	กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

กรรมการ

*เดิมชื่อบริษัท	บีเอ็นเค48	ออฟฟิศ	จำากัด
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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	Eleven	Co.,	Ltd.
Bright	Sky	Media	Co.,	Ltd.	
W.P.S.	Media	Co.,	Ltd.
Independent	Artist	Management	Co.,	Ltd.*
Sign	Work	Media	Co.,	Ltd.
Digital	Factory	Co.,	Ltd.
Atmos	Sports	Lab	Co.,	Ltd.
Atmos	Apparel	Co.,	Ltd.
Splash	Media	PCL.
Starks	Multimedia	Co.,	Ltd.
Plan	B	CS	Co.,	Ltd.
Panyathip	Plan	B	Media	Lao	Co.,	Ltd.
Plan	B	Malaysia	Sdn.	Bhd.

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
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

-
Director

*Formerly	name	:	BNK48	Office	Co.,	Ltd.
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 2) กลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อย
	 บริษัทกำาหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานท่ีเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท	นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำารายการเกี่ยวโยง	การได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซ่ึงสนิทรพัย์หรอืการทำารายการสำาคญัอ่ืนใดของบรษัิทดงักลา่ว	ให้ครบถว้นถกูตอ้ง	ใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลู
และการทำารายการข้ันตน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ	รวมถงึตอ้งกำากบัให้มีการจดัเกบ็ข้อมูลการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	ตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(Good	Governance)	และเพือ่ความ
โปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	
บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท	ดังนี้
	 1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	ระดับผู้
อำานวยการฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	เกีย่วกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทำาและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	คูส่มรส	และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทกำาหนด
โทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 2.	กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดับ
ผูอ้ำานวยการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทียบเท่า	จดัทำาและนำาสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	ของคูส่มรส	และของบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ	ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทซ่ึงมีหน้าท่ีรวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
	 3.	กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	และผูป้ฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง	ท่ีไดร้บัทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคญั	ซ่ึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	
หรอืเผยแพรเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกว่าบรษัิท	จะไดเ้ปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณชนแลว้	โดยบรษัิท
จะแจง้ให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงนิท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝา่ย
ข้ึนไปหรือเทียบเท่างดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	วันล่วงหน้า
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
	 4.	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	โดยเร่ิมตั้งแต่การตัก
เตอืนเป็นหนงัสอื	ตดัคา่จา้ง	พกังานช่ัวคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง	หรอืให้ออกจากงาน	ซ่ึงการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา
ของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
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 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	2562	 เมื่อวันท่ี	30	 เมษายน	2562	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนของผูส้อบบัญชีสำาหรบัปี	2562	เป็นจำานวนเงนิไมเ่กนิ	5,450,300	บาท	บรษัิทและบรษัิทย่อยไดจ้า่ยคา่ตอบแทน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่			31	ธันวาคม	2562	ให้แก่บริษัทสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	
เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น		5,450,300	ล้านบาท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย	ในด้านอื่น	ๆ	
นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น	

 ค่าบริการอื่น
	 -ไม่มี-

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
	 บริษัทได้มีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไปยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปี	2562	มีสิ่งที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คือ

 การกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
 (Cumulative Voting)
	 ข้อบังคบัของบรษัิท	ข้อ	35	ระบุไวว้า่ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	ให้ถอืวา่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่	
ดังน้ัน	บริษัทจึงไม่ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทได้กำาหนดให้มีวิธิการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย	เช่น	การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อ
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า	เป็นต้น
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Auditor Professional Fee 
	 The	2019	annual	Shareholders’	Meeting	dated	April	30,	2019	has	a	resolution	to	approve	an	auditor	
professional	fee	for	2019	totaling	THB	5,450,300.	The	Company	and	its	subsidiaries	had	paid	the	audit	and	review	fee	
on	its	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2019	to	EY	Company	Limited	totaling	THB			5,450,300	.	
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	2019	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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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Board of Directors and Executive Officers Profile

อายุ	78	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	78	(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
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อายุ	37	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	สิงหาคม	2556	
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	สาขาการตลาด	
Depaul	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
25.09%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน
2548	-	ปัจจุบัน

 
กรรมการ	ประธาน	กรรมการบริหารและ	
ประธาน	เจ้าหน้าที่บริหาร	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	37	(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
25.09%	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 Director,	Chairman	of	Executive	Director	and	Chief	

Executive	Officer	Plan	B	Media	Pcl.	

Other Company and/or organization

Present
2018	-	Present
2013	-	Present
2013	-	Present
2012	-	Present
2011	-	Present

Director	of	subsidiaries	and	affiliated	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

Age	34	(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

2019	-	Present
2014	-	Present

Director	Smartbus	Co.,	Ltd
Director	Smart	Auto	Tech	Ltd.

อายุ	34	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
2562	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ.	สมาร์ทบัส	จำากัด
กรรมการ	บจ.	สมาร์ท	ออโต้	เทค	จำากัด

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
Mr.	Tanate	Lojanagosin		
กรรมการ
Director
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อายุ	38	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
1.50	% 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

ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการ	บจ.	แอลทีเมน	

Age	38	(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
1.50	%	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

Director	of	subsidiaries	and	affiliated	company.
Director	LTMAN	Co.,	Ltd.

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

อายุ	39	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
0.6	% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บรษัิทจำากดั/องคก์รอ่ืน
2554	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	เอพีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล

Age	39	(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
0.6	% 	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 Director	APC	International	Co.,	Ltd.

 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
 Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn	
	กรรมการ	
	Director	
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อายุ	44	ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
30	เมษายน	2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
คณิตศาสตรบัณฑิต	University	of	Waterloo	ประเทศแคนาดา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(Executive)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน
2561	-	ปัจจุบัน
2560	-	ปัจจุบัน
2560	-	2561

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	บมจ.	วีจีไอ*
กรรมการบริหาร	บมจ.	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย
รองกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่	บมจ.	ว	ีจ	ีไอ	โกลบอล	
มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2562	-	ปัจจุบัน
2562	-	ปัจจุบัน
2560	-	ปัจจุบัน
2559	-	ปัจจุบัน	
2559	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2560	-	ปัจจุบัน
2558	-	2560
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	2558
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ.	วี-คล๊ิก	เทคโนโลยี
กรรมการ	บจ.	วีจีไอ	เอน่ีมายด์	เทคโนโลยี
กรรมการ	บจ.	อาร์บี	เซอร์วิสเซส
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	บจ.	บีเอสเอส	โฮลด้ิงส์
กรรมการ	บจ.	แรบบิท-ไลน์	เพย์
กรรมการ	บจ.	บีเอสเอส	โฮลด้ิงส์
กรรมการบริหาร	บจ.	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	บจ.	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม
กรรมการ	บจ.	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม
กรรมการบริหาร	บจ.	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม
กรรมการ	บจ.	แรบบิท	อินเตอร์เน็ต
กรรมการ	บจ.	แรบบิท	อินชัวร์รันส์	โบรคเกอร์
กรรมการ	บจ.	เอเอสเค	ไดเร็ค	กรุ๊ป
กรรมการ	บจ.	แรบบิทเพย์	ซิสเทม
กรรมการ	บจ.	เอทีเอส	แรบบิท	นิติบุคคลเฉพาะกิจ
กรรมการ	บจ.	บางกอก	เพย์เมนต์	โซลูชันส์
กรรมการ	บจ.	แรบบิท	รีวอร์ดส

Age	44	(years)
Appoint date
30	April	2019
Educational Qualification
Bachelor	of	Mathematics,	University	of	Waterloo,	Canada
MBA	(Executive)	Sasin	Graduate	Institute	of	Business	Administration	of	
Chulalongkorn	University	
Proportion of Shareholding in the Company
-None-
Family Relationship between Manager
-	None-
Working Experience in the past 5 years

Listed Company
2018	-	Present
2017	-	Present	
2017	-	2018

Chief	Executive	Officer	VGI	Plc.*
Member	of	the	Executive	Committee	VGI	Global	Media	Pcl.
Deputy	Chief	Executive	Officer	VGI	Global	Media	
Pcl.

Other Company and/or organization

2019	-	Present
2019	-	Present
2017	-	Present
2016	-	Present
2016	-	Present
2015	-	Present
2017	-	Present
2015	-	2017
2009	-	Present
2009	-	2015
2015	-	Present	
2015	-	Present	
2015	-	Present	
2015	-	Present
2015	-	Present
2014	-	Present
2010	-	Present

Director	V-Click	Technology	Co.,	Ltd.
Director	VGI	AnyMind	Technology	Co.,	Ltd.
Director	RB	Services	Co.,	Ltd.
Chief	Executive	Officer	BSS	Holdings	Co.,	Ltd.
Director	Rabbit-LINE	Pay	Co.,	Ltd.
Director	BSS	Holdings	Co.,	Ltd.
Executive	Director	Bangkok	Smartcard	System	Co.,	Ltd.
Chief	Executive	Officer	Bangkok	Smartcard	System	Co.,	Ltd.
Director	Bangkok	Smartcard	System	Co.,	Ltd.
Executive	Director	Bangkok	Smartcard	System	Co.,	Ltd.
Director	Rabbit	Internet	Co.,	Ltd.
Director	Rabbit	Insurance	Broker	Co.,	Ltd.
Director	ASK	Direct	Group	Co.,	Ltd.
Director	RabbitPay	System	Co.,	Ltd.
Director	ATS	Rabbit	Special	Purpose	Vehicle	Co.,	Ltd.
Director	Bangkok	Payment	Solutions	Co.,	Ltd.
Director	Rabbit	Rewards	Co.,	Ltd.

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง 
Mr.	Lap	Shun	Nelson	Leung
กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
Member	of	the	Executive	Committee	/	Chief	Executive	Officer
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อายุ	65	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

2561	-	ปัจจุบัน
2546	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	 อินเด็กซ์	
ลิฟว่ิงมอลล์
กรรมการบริหาร	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ	บมจ.	ไพโอเนียร์	มอเตอร์	

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2561	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2555	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	บมจ.	หลักทรัพย์	ไอ	วี	โกลบอล
กรรมการ	บจ.	เพนส์	อินเตอร์	เทรดด้ิง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บจ.เพนส์มาร์เก็ตต้ิงแอนด์	ดิสทริบิวช่ัน
กรรมการ	บจ.	ไทย	บุนคะ	แฟช่ัน

Age	65		(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

2018	-	Present
2003	-	Present
Present

Independent	Director	and		Audit	Committee
Plan	B	Media	Pcl.
Director	/	Audit	Committee	Index	Living	Mall	Pcl.
Executive	Director	I.C.C.	International	Pcl.
Director	Pioneer	Motor	Pcl.

Other Company and/or organization

2014	-	Present
2012	-	Present
2011	-	Present

2005	-	Present

Director	IV	Global	Securities	Pcl.
Director		Pens	Intertrading	Co.,	Ltd.
Director	and	Chief	Executive	Officer	Pens	Marketing	&	
Distribution	Co.,	Ltd.
Director	Thai	Boonka	Fashion	Co.,	Ltd

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
Dr.	Pennapha			Dhanasarnsilp	
กรรมการอิสระและ	กรรมการตรวจสอบ	
Independent	Director	and		Audit	Committee					
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อายุ	55	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 2562
1.KPMG	Executive	Briefing,	Topic:	IFRS	9,	16	in	Practice	for	Manufacturing	
Industry,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
2.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Intelligent	Automation	for	Internal	
Audit,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
3.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Robotic	Process	Automation	(RPA)	
–	Next	Generation	Workforce,	บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	:KPMG
4.PwC	Forensics	Seminar	on	Anti-Money	Laundering	Compliance	Risk,	
Law	and	Regulations,	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
5.สัมมนา	“Cybersecurity	and	Personal	Data	Protection:	Get	Ready	for	
New	Business	Standards”	ทางข้างหน้าของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์	 และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย,	 คณะนิติศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ	 เรื่อง	 การ
อนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน	:	บทบาทของวิชาชีพกฏหมาย	(Disruptive	
Arbitration	:	Role	of	the	Legal	Profession)	และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การสำาหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	กระบวนการพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ	ครั้งที่	2	,สำานักอนุญาโตตุลาการ	สำานักงานศาลยุติธรรม
7.โครงการสมัมนาเสรมิความคดิ	ตดิปีกวชิาชพีกบัคณะพาณชิย์ฯธรรมศาสตร	์
เรื่อง	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน	
(IFRS	9)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.02%	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	55	(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	class	11/2003 

Course Attending Y2019
1.KPMG	Executive	Briefing,	Topic:	IFRS	9,	16	in	Practice	for	Manufacturing	
Industry,	KPMG	Phoomchai	Advisory	Ltd.
2.KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Intelligent	Automation	for	Internal	
Audit,	KPMG	Phoomchai	Advisory	Ltd.
3.	KPMG	Audit	Committee	Forum,	Topic:	Robotic	Process	Automation	
(RPA)	–	Next	Generation	Workforce,	KPMG	Phoomchai	Advisory	Ltd.
4.	PwC	Forensics	Seminar	on	Anti-Money	Laundering	Compliance	Risk,	
Law	and	Regulations,	PricewaterhouseCoopers	ABAS	Ltd.
5.Seminar	Topic	“Cybersecurity	and	Personal	Data	Protection:	Get	Ready	
for	New	Business	Standards”	by	The	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	
University	and	The	Stock	Exchange	of	Thailand	
6.The	Thai	Arbitration	Institute	(TAI)	hosted	a	seminar	on	the	topic	of	
Disruptive	Arbitration:	Role	of	the	Legal	Profession	and	The	2nd	Workshop	
on	the	subject	of	the	Arbitral	Proceedings
7.Semimar	Topic	:	The	International	Accounting	Standards	Board	(IFRS	
9),	Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University	
Proportion of Shareholding in the Company
0.02%	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					
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อายุ	49	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 ประธานฝ่ายบัญชีและการเงนิ	บมจ.	แพลน	บี	มเีดยี		

Age	49	(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 Chief	Financial	Officer	Plan	B	Media	Pcl.

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr.	Prasong	Jarungbenjatham	
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	
Chief	Finance	Officer    

อายุ	46	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	 วิทยาศาสตร์	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	)	รุ่น	286/2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%	รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	59	ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี

2556	-	ปัจจุบัน ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย		

 

Age	46	(years)
Educational Qualification
Master	of	Science,	Information	Technology	Major	
King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang
Bachelor	of		Accounting	Bangkok	University
Director	Certification	Program	(DCP	)	class	286/2019
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

2013	-	Present Chief	Business	Development	Officer	Plan	B	Media	Pcl.

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
Miss	Phakwan	Wongpolthawee	
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
Chief	Business	Development	Office					
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อายุ	49	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

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบัิตกิาร	บรษัิท	เพริล์แอนดด์นีมเีดยีเซอรวิ์ส	จำากดั

Age	49	(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

Chief	Operating	Office	Plan	B	Media	Pcl.
Senior	Manager	Plan	B	Media	Pcl.
Operation	Manager	Per	and	Dean	Media	Service	co.,Ltd.

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม
Mr.	Nuttawut	Uyaisom	
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
Chief	Operating	Officer    

อายุ	42	ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
-	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-	หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	สาขาวิชาจิตวิทยา	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน
2561

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2560

2548-2559

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)

รองประธานอาวโุส	ฝ่ายทรพัยากรบุคคล	บรษัิท	กรงุ
ไทย	คอมพิวเตอร์	เซอร์วิสเซส	จำากัด
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ไพรซ์วอ
เทอร์เฮาส์คูเปอส์

Age	42	(years)
Educational Qualification
-	Master	of	Human	Resources	and	Organization	Development,	National	
Institute	of	Development	Administration
-	Mini	Master	in	Human	Resource	Management,	Chulalongkorn	University
-	Bachelor	of	Science	Program	in	Psychology	(First	class	Honor)	Srina-
kharinwirot	University
Proportion of Shareholding in the Company
-None-
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years

Listed Company
2018 Human	Resources	Director,

Minor	International	Pcl

Other Company and/or organization

2017
2005-2016

Senior	Vice	President,	Krungthai	Computer	Services	Co.,	Ltd.
Associate	Director,	Human	Resources,	Pricewaterhouse	
Cooper	Co.,	Ltd.

นางสาวอังคณา   เฉลิมชัยกิจ
Miss	Angkana		Chalermchaikit	
ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
Chief	People	Officer    
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อายุ	39	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

ท่ีปรกึษากฎหมายประจำาบรษัิท	บมจ.	แพลน	บี	มเีดีย
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.	สายการบินนกแอร์

Age	39	(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

Legal	-	Corporate	Counselor/Company	Secretary	Plan	B	Media	Pcl.
Director	of	Law	Department	Nok	Airlines	Pcl.

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
Mr.	Kasemsan		Itthithamwinit
เลขานุการบริษัท
Company	Secretary				
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ลำาดับ ชื่อ	-	นามสกุล ตำาแหน่ง หุ้นสามัญ	(หุ้น)

จำานวนหุ้นท่ีถือ	

31	ธ.ค.61

ซ้ือ	(+)/	ขาย	(-)	

ระหว่างปี

จำานวนหุ้นท่ีถือ	

31	ธ.ค.	62

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์
นายธเนษฐ
ดร.พินิจสรณ์
นายเจย์	เจฟฟรีย์*
นายเอกภักดิ์
นายแล็พ	ซน	เนลสัน**
ดร.เพ็ญนภา
นางมลฤดี
นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นายณัฐวุฒิ
นางสาวอังคณา

วาณิชเสนี

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
นิราพาธพงศ์พร
เหลียง
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
อู่ยายโสม
เฉลิมชัยกิจ

ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ	
กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ประธานฝ่ายการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่่ายปฏิบัติการ
ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1,050,000	

1,000,000,000	
-

	255,780,758	
	1,625,000	
	33,607,587	

-
-

	950,000		
66	

1,350,206
-
-

-

-30,000,000	
-

-197,542,236	
-1,625,000	
-9,898,639	

-
-
-

	10,000	
-
-
-

1,050,000

	974,068,100	
-

	58,238,522	
-

	23,708,948	
-
-

950,000
	10,066	
1,350,206

-
-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย
สำาหรับรอบปีที่ผ่านมา 
Directors and Management’s Shareholding in PLANB as of 31 December 2019

No. Name Position No.	of	ordinary	shares

31/12/2018 Buy	(+)/	Sell	(-) 31/12/2019

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Pol.Gen.	Somchai

Mr.	Palin
Mr.	Tanate
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Geoffrey*
Mr.	Ekapak
Mr.Lap	Shun	Nelson**
Dr.	Pennapha

Mrs.	Monluedee

Mr.Prasong
Miss	Phakwan
Mr.	Nuttawaut
Miss	Anakana

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan	
Wacher
Nirapathpongporn
Leung
Dhanasarnsilp	

Sookpantarat

Jarungbenjatham
Wongpolthawee
Uyaisom
Chalermchaikit

Chairman	of	Board	of	Director/
Independent	Director/	
Chairman	of	Audit	Committee
Director	/	Chief	Executive	Officer
Director
Director/	Managing	Director
Director
Director
Director
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Chief	Financial	Officer
Chief	Business	Development	Officer
Chief	Operating	Officer
Chief	People	Officer

1,050,000	

1,000,000,000	
-

	255,780,758	
	1,625,000	
	33,607,587	

-
-

	950,000		

66	
1,350,206

-
-

-

-30,000,000	
-

-197,542,236	
-1,625,000	
-9,898,639	

-
-

-
 

10,000	
-
-
-

1,050,000

	974,068,100	
-

	58,238,522	
-

	23,708,948	
-
-

950,000

10,066	
1,350,206

-
-

*นายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	ได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป
**นายแล็พ	ซน	เนลสัน	เหลียง	ได้รับการแต่งตั้งดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2562	เป็นต้นไป

*Mr.Jay	Geoffrey	Wacher	has	resigned	from	director	of	the	company	since	April	30,2019
**Mr.Lap	Shun	Nelson	Leung	was	appointed	as	director	of	the	company	since	April	30,2019



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)   | Plan B Media Public Company Limited170

รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions
	 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน	ปี2561	และ	ปี2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ	(ล้านบาท) ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี2561 ปี2562

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	เพือ่ใชเ้ป็นสำานกังาน
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	เป็นท่ีตัง้สำานกังานสาขาเหมาะสำาหรบั
การตดิต่อประสานงานกบัลกูค้า	โดยอัตราคา่เช่า
เปน็อตัราราคาตลาด	และเงื่อนไขการชำาระราคา
เป็นไปตามธรุกจิเชา่อาคารโดยท่ัวไป	ดงันัน้รายการ
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	 19.35 18.39

บรษัิทฯ	เช่าพ้ืนท่ีภายนอกและภายในรถโดยสาร
ปรบัอากาศจากพรเีมีย่ม	เพือ่ใช้โฆษณา	โดยอตัรา
ค่าเช่าเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และเงื่อนไขการชำาระราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ	 รายการดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสม
เหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าพื้นที่โฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ	 โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียว
กับท่ีคิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำาระ
ราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกตธิรุกจิ	รายการดงักลา่ว
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	เพือ่ใชเ้ป็นสำานกังาน
สาขาของบรษัิทฯ	โดยมีระยะ
เวลาการเช่าคราวละ	3	ปี
-	ค่าเช่าอาคาร
-	เงินมัดจำาค่าเช่า

4.20	
0.35

4.20
0.35

บริษัทฯ	 เช่าอาคารจากบจก.แพลน	 บี	 โฮลดิ้ง	
เพื่อใช้เป็น	สำานักงานของบริษัทฯ	 โดยอัตราค่า
เชา่	เป็นอตัราท่ีเหมาะสมเมือ่เปรยีบเทียบกบัคา่
เช่าในบรเิวณใกลเ้คยีง	โดยเงือ่นไขการชำาระราคา
เป็นไปตามปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกบับุคคลภายนอก	
รายการดงักลา่วจงึมคีวามจำาเป็นและสมเหตสุมผล	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทฯ	เป็นท่ีตัง้สำานกังานสาขาเหมาะสำาหรบั
การตดิตอ่ประสานงานกบัลกูคา้	โดยอัตราคา่เช่า
เปน็อตัราราคาตลาด	และเงื่อนไขการชำาระราคา
เป็นไปตามธรุกจิเชา่อาคารโดยท่ัวไป	ดงันัน้รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล
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	 Details	of	Related	Party	Transactions	in	2018	and	2019

Related	Party	with	
Potential	Conflict
Nature	of	Business/

Relationship

Type	of	Transaction Transaction	Value Necessity	and	Reasonableness	of	Transac-
tion

2018 2019

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	 19.35 18.39

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

	4.20
0.35

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 2562
•	รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ		4,919.5		ล้านบาท	เติบโต	21.8%	จากปีก่อนหน้า
•	EBITDA	เท่ากับ	1,678.9	ล้านบาท	เติบโต	20.8%	จากปีก่อนหน้า
•	กำาไรสุทธิ	เท่ากับ	743.2	ล้านบาท	เติบโต		16.8%	จากปีก่อนหน้า	

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในปี 2562
	 บริษัทฯ	 ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคอนเทนต์ให้ครอบคลุมในทุกด้าน	 	 และยังคงมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีจะคอยสร้างเครือข่ายให้สื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเติบโตและต่อยอดสู่แพลตฟอร์มในอนาคต	 รวมท้ังตอบโจทย์ความ
ต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการสื่อในอนาคต	 รวมถึงการขยาย
ธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วม	หรือ	Engagement	marketing	โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่สำาคัญดังต่อไปนี้

คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 
Management Discussion and Analysis

หน่วย	:	ล้านบาท 2561 2562 เปลี่ยนแปลง
(2561/2562)		

รายได้รวม
EBITDA
กำาไรสุทธิ

4,039.3
1,389.4
636.4

4,919.5
1,678.9
743.2

21.8%
20.8%
16.8%

กุมภาพนัธ์ 
2562

มีนาคม 
2562

เมษายน
2562

พฤษภาคม
2562

มิถุนายน
2562

กรกฎาคม
2562

สิงหาคม
2562

กันยายน
2562

ตุลาคม
2562

เปิดให้บริการ	Bangkok	Jam	สื่อโฆษณาดิจิทัลพร้อมระบบรายงานสภาพจราจรกว่า	50	จุดทั่วถนนสายสำาคัญในกรุงเทพมหานคร	
ยกระดบัคณุภาพชีวติของผูค้นเมอืงไมเ่ป็นเพยีงแคส่ือ่โฆษณาดจิทัิลเท่านัน้	แตยั่งมรีะบบรายงานสภาพการจราจร	Intelligence	traffic	
sign	,ระบบ	Accident	report	และ	กล้อง	CCTV	รายงานสภาพจราจร	ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของคนในกรุงเทพฯ		เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาด้วยการนำาจุดเด่นทั้งสองมาผสมผสานกัน

เปิดตัวสื่อโฆษณาดิจิทัล	Paragon	motion	block	ซึ่งให้บริการ	ณ	บริเวณลานน้ำาพุซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีสยาม	ของรถ
ไฟฟ้าบีทีเอส	 และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน	 	 เพื่อขยายความครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิทัลในพื้นที่แลนด์มาร์คที่สำาคัญ
ของกรุงเทพฯ

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	และ	บมจ.วีจีไอ	(“VGI”)		ซึ่งเป็น	2	ผู้นำาตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย	เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
ทั้งในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย	 และความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อนำาเสนอโซลูชั่นการตลาดที่
ครบวงจรโดยใช้	Offline-to-Online	(O2O)	Solutions	จาก	VGI	ร่วมกับคอนเท้นต์ทางด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของแพลนบี

เข้าลงทุนในบมจ.สแพลช	มีเดีย	(“สแพลช”)	 เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทภาพนิ่ง	Static	media		 เพื่อเพิ่ม
ความครอบคลุมของสื่อโฆษณา	ด้วยจำานวนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่	79	ป้าย	(	35	แห่งในกรุงเทพ	และ44	แห่งในต่างจังหวัด)	

การขยายธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งด้วยการเปิดตัววง	CGM	48	ซึ่งเป็นวงน้องสาวของ	BNK48	โดย	CGM48	จะเน้นกิจกรรมหลักใน
บรเิวณภาคเหนอื	และจะช่วยสรา้งฐานแฟนคลบัในภมูภิาคให้สามารถเข้าถงึและมคีวามผกูพนักบัศลิปินให้แนบแนน่ย่ิงข้ึน	และถอื
เป็นการขยายธุรกิจของ	BNK48	ให้มีความหลากหลายและเสริมศักยภาพในการหารายได้	และกำาไรที่สูงขึ้น

การลงนามเป็นตวัแทนบรหิารสทิธทิางการตลาดสำาหรบัการแข่งขนัโอลมิปิก	โตเกยีว	2020	ซ่ึงประกอบดว้ย	1.	สทิธิในการถา่ยทอด
สด	2.	สิทธิในการบริหารผู้สนับสนุน	(Sponsorship)	3.	สิทธิในการบริหารคอนเทนต์		โดยแพลนบีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการสร้างโอกาสการรับชมมหกรรมกีฬาครั้งสำาคัญของมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงพี่น้องชาวไทยอย่างท่ัวถึง	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความสุขให้กับทุกๆคนในการร่วมส่งกำาลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยไปสู่เหรียญทองโอลิมปิคด้วยกัน

การเปิดให้บริการสื่อโฆษณา	“Lido	connect”	สื่อโฆษณาที่ผสมผสานระหว่างสื่อโฆษณาดิจิทัล	และสื่อโฆษณาภาพนิ่ง	ซึ่งได้พลิก
โฉมหนา้โรงภาพยนตล์โิด	้ใจกลางสยามสแควร์ให้มสีสีนั	และโดดเดน่ดงึดดูสายตานกัท่องเท่ียวและผูส้ญัจรไปมาในบรเิวณดงักลา่ว	

การลงนามในสัญญาบริหารสื่อโฆษณา	กับ	บมจ.	ซีพีออลล์	(“ซีพีออลล์”)เพื่อขยายการให้บริการสื่อโฆษณา	ณ	จุดขาย	(Retail	
Media)	ภายในร้าน	7-11		โดยมีเป้าหมายการขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า	2,000	สาขาทั่วประเทศไทย	ในปี	2564		

ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล	โดยการเปิดให้บริการสื่อโฆษณา	Bangkok	Jam		Phase	2	ด้วยจอภาพดิจิทัลจำานวน	40	
แห่ง	ซ่ึงกอ่นหนา้นี้ไดเ้ปิดให้บรกิาร	Phase	1	จำานวน	50	แห่ง		โดยจอดจิทัิลมาพรอ้มระบบรายงานสภาพจราจรในทำาเลยุทธศาสตร์
ที่สำาคัญของพื้นที่กรุงเทพ

เข้าลงทุนในบริษัท	BL	FALCON	PTE.LTD.	 เพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัลในประเทศสิงคโปร์	 ซ่ึงเป็นตลาดต่างประเทศ
ลำาดับที่	5	ของบริษัทฯ	
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Plan	B	launched	Bangkok	Jam	service	through	50	digital	displays	on	major	streets	across	Bangkok	equipped	with	
traffic	condition	reporting	system,	intelligence	traffic	signs,	accident	report	system	and	CCTVs	to	report	traffic	at	those	
locations	real-time.	This	is	considered	another	solution	to	traffic	issues	in	Bangkok	that	can	help	enhance	quality	of	life	
of	people	in	Bangkok.

Plan	B	introduced	Paragon	Motion	Block	digital	media	at	Parc	Paragon	which	is	the	fountain	square	connecting	Siam	BTS	
Station	and	Siam	Paragon	shopping	mall	in	order	to	further	extend	its	digital	media	coverage	to	key	landmarks	in	Bangkok.

Plan	B	and	VGI	Public	Company	Limited	(“VGI”)	joined	forces	to	develop	business	together	not	only	for	out-of-home	
media	but	also	new	products	and	services	in	order	to	offer	integrated	marketing	solutions	by	combining	O2O	Solution	
from	VGI	with	engagement	marketing	content	from	Plan	B.

Plan	B	made	an	investment	in	Splash	Media	Public	Company	Limited	to	extend	its	out-of-home	media	coverage	to	static	
media	through	79	large-sized	billboards	(35	in	Bangkok	and	44	in	upcountry)		

Plan	B	took	a	next	step	in	expanding	its	music	marketing	business	through	the	debut	of	CGM	48,	a	sister	girl	group	of	
BNK48.	CGM48	will	be	based	in	northern	region	to	carry	on	major	activities	to	create	local	fan	club	base	that	allows	better	
access	and	tighter	relationship.	This	is	considered	an	extension	of	BNK48	to	promote	variety	and	commercial	capabilities.		

Plan	B	signed	a	contract	to	become	an	official	agent	to	manage	marketing	rights	of	Tokyo	2020	Olympics	consisting	
of	1.	Live	broadcasting	rights	2.	Sponsorship	rights	3.	Content	management	rights.		The	objective	of	this	initiative	is	to	
create	viewing	opportunities	and	promote	participation	of	the	biggest	sporting	events	of	mankind	for	Thai	people	so	that	
everyone	can	enjoy	the	experience	of	viewing	the	events	and	sending	moral	support	to	Thai	national	team	to	achieve	
Olympic	gold	medals	together.		

The	Company	inaugurated	“Lido	Connect”	media	service	that	combined	digital	media	and	static	media	together		to	
renovate	Lido	Multiplex	located	in	the	heart	of	Siam	Square	to	be	colorful	and	spectacular.	The	new	look	will	attract	
tourists	and	passersby	in	the	surrounding	areas.

The	Company	signed	an	advertising	media	management	contract	with	CP	All	Public	Company	Limited	to	extend	its	retail	
media	services	to	7-Eleven	stores.	A	nationwide	coverage	target	of			2,000	locations	was	set	be	attained	within	2021.	

Expansion	of	digital	media	through	the	launch	of	Bangkok	Jam	Phase	2	of	40	digital	displays	with	traffic	reporting	system	
in	key	strategic	locations	in	Bangkok.	

Plan	B	invested	in	BL	Falcon	Pte.	Ltd.	to	expand	its	digital	media	network	in	Singapore	which	is	the	5th	foreign	market	
that	the	Company	has	presence	in.

Summary of 2019 Business Performance
•	Total	Revenue	stood	at	THB	4,919.5	million,	an	increase	of	21.8%	from	the	previous	year.	
•	EBITDA	was	THB	1,678.9	million,	a	surge	of	20.8%	from	the	previous	year.
•	Net	Profit	was	THB	743.2	million,	a	rise	of	16.8%	from	the	previous	year.	

Key Developments in 2019
	 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	2019	are	summarized	below.	

Unit	:	Million	Baht 2018 2019 %Change
(2018/2019)		

4,039.3
1,389.4
636.4

4,919.5
1,678.9
743.2

21.8%
20.8%
16.8%

Total	Revenue
EBITDA
Net	Profit
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สรุปผลการดำาเนินงาน
1. รายได้การให้บริการ
	 บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการในปี	2562	เท่ากับ	4,861.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	21.2%	จากปีก่อนหน้า	โดย
เป็นผลจากการขยายกำาลังการผลิตสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	โดยเฉพาะในสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล	และสื่อ
โฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสิทธิของ
สมาคมฟุตบอลฯ	 และบริษัท	 ไทยลีกฯ	 รวมถึงเริ่มรับรู้รายได้จากการบริหารสิทธิทางการตลาดสำาหรับการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก	โตเกียว	2020	โดยสรุปรายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทสื่อได้ดังนี้
	 1.1	รายได้จากสื่อโฆษณาดิจิทัล	(Digital	media)	เท่ากับ	1,884	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	11.5%	เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า	 สาเหตุหลักมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสื่อดิจิทัลในการขยายความครอบคลุม	 โดยในปีนี้บริษัทฯ	 ได้เน้น
ขยายเครือข่ายไปยัง	Landmark	location	ที่เป็น	signature	screen	เช่น	Bangkok	Jam	Phase	1	และ	2		ประกอบกับ	
Utilization	rate	ของสื่อโฆษณาดิจิทัลโดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
	 1.2	รายได้จากสื่อโฆษณาในสนามบิน	(Airport	media)	เท่ากับ	215	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	10.8%	จากปีก่อนหน้า	
เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการในสนามบินซึ่งในปัจจุบันครอบคลุม	31	 สนามบินทั่วประเทศ	 และการเพิ่มความ
หลายหลายของสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอ่ืนๆท่ัวประเทศ	 รวมถึง	Utilization	rate	
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า	
	 1.3	รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง	(Outdoor	static	media)	เท่ากับ	954	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3.2%	เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า	จากอัตราการใช้สื่อโฆษณาโฆษณาที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
	 1.4	รายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	(Transit	media)	เท่ากับ	485	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	0.2%	เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า	จากอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
	 1.5	รายได้จากสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	(Mall	media)	เท่ากับ	164	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	24.2%	จากปี
ก่อนหน้า	เป็นผลจาก	Utilization	rate	ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
	 1.6	 รายได้จากการตลาดแบบมีส่วนร่วม	(Engagement	marketing)	 จากการเข้าไปลงทุนใน	 มิวสิคมาร์เก็ต
ติ้งและสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งโดยจัดหารายได้ให้กับสมาคมฟุตบอลฯ	และ	บริษัท	ไทยลีกฯ	บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการ
บริหารสิทธิทางการตลาดสำาหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	 โตเกียว	2020	 โดย	บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
เท่ากับ	952	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	67.6%	จากปีก่อนหน้า	

 รายได้ กำาไรขั้นต้น และกำาไรสุทธิ ปี 2561 และ ปี 2562 (ล้านบาท) 
บริษัทฯ	ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของกำาไรขั้นต้นและกำาไรสุทธิ	ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการใช้สื่อโฆษณา	(Utilization	rate)	ที่ยังอยู่ในระดับสูง	

รายได้ของบริษัทแยกตามประเภทปี 2561 และ ปี 2562 (ล้านบาท)
รายได้ของสื่อโฆษณาดิจิทัล	และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าของบริษัทฯ	เติบโตในอัตราที่สูงจากปีก่อนหน้า	ซึ่งเป็นผลจากการขยายกำาลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา		

ด้านรายได้การตลาดแบบมีส่วนร่วม	ที่เติบโตสูง	จากการเริ่มรับรู้รายได้จากการบริหารสิทธิทางการตลาดสำาหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	โตเกียว	2020	ในขณะที่สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ	
มีรายได้ที่เติบโตขึ้นจากอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้น
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Summary of Performance
1. Service Revenue
	 	For	2019,	the	Company	recorded	total	service	revenue	of	THB	4,861.0	million,	a	surge	of	21.2%	
from	the	previous	year	thanks	mainly	to	non-stop	media	capacity	expansion	especially	digital	media	and	Install	
media.	Furthermore,	the	consolidation	of	financial	statements	of	Sport	marketing	under	the	copyright	of	FAT	
and	TL.	Additionally,	The	Company	began	to	recognize	revenue	from	managing	marketing	rights	of	Tokyo	2020	
Olympics.	Revenue	by	type	of	media	is	detailed	below.
	 1.1	Revenue	from	digital	media	rose	significantly	to	top	THB	1,884	million,	equal	to	a	staggering	11.5%	
growth	compared	to	last	year.	The	revenue	hike	was	driven	mainly	by	the	non-stop	development	of	digital	me-
dia	in	extending	the	coverage.	Focusing	on	Landmark	locations	with	Signature	screen	such	as	Bangkok	Jam	
Phase1	and	Phase	2	projects	Moreover,	upward	adjustment	of	the	overall	utilization	rate	of	digital	media	from	
2018	helped	boost	the	revenue.	
	 1.2	Revenue	from	airport	media	surged	10.8%	from	the	previous	year	to	reach	THB	215	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	954	million,	equal	to	3.2%	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	0.2%	from	2018	to	THB	485	million	in	
2019	as	the	utilization	rates	improved	from	last	year.	
	 1.5	Revenue	from	in-mall	media	stood	at	THB	164	million,	equal	to	a	24.2%	increase	from	the	previous	
year.	The	growth	was	derived	from	the	higher	utilization	rate.		
	 1.6	Revenue	from	engagement	marketing	business	rose	significantly	to	top	THB	952	million,	equal	to	
a	staggering	67.6%	growth	compared	to	last	year.	The	increase	in	revenue	came	from	music	marketing	under	
BNK48	office	and	Sport	marketing	under	the	copyright	of	FAT	and	TL.	Additionally,	The	Company	began	to	
recognize	revenue	from	managing	marketing	rights	of	Tokyo	2020	Olympics.	.

 Total Service Revenue, Gross Profit and Net Profit 2018 and 2019 (THB Million)

Revenue by Type of Media for 2018 and 2019 (THB Million)
Digital	media	and	Install	media	enjoyed	strong	revenue	growth	compared	to	the	previous	year	as	a	result	of	continuous	media	capacity	expansion	in	2019.	
High	revenue	growth	from	engagement	marketing	business	was	derived	from	recognize	revenue	from	managing	marketing	rights	of	Tokyo	2020	Olympics.
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2. ต้นทุน 
	 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ	ปี	2562	เท่ากับ	3,861.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.0%	จากปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจาก
ตน้ทุนการให้บรกิารซ่ึงเพิม่ขึน้จากการขยายพืน้ท่ีให้บรกิารในปีท่ีผา่นมา	รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ	ดัง
ต่อไปนี้
	 2.1	ต้นทุนการให้บริการ	สำาหรับปี	2562	เท่ากับ	3,173.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	20.0%	จากปีก่อนหน้า	มีสาเหตุ
หลักมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการและกำาลังการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรต่างๆ	 ที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจ	 อาทิ	 ค่าเช่า	 ค่าไฟฟ้า	 ค่าซ่อมบำารุง	 ค่าส่วนแบ่งการขายนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งที่เริ่มรับรู้ต้นทุนเต็มปี	
	 2.2	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับปี	2562	เท่ากับ	688.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
31.7%	จากปีก่อนหน้า	สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่ควบรวมเข้ามาใหม่	5	บริษัทฯ	รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ	หลัก	จากการเพิ่มคอนเท้นต์ทางธุรกิจ	เช่น	โอลิมปิก	และการรับรู้ค่าใช้จ่ายเต็มปีจาก	บริษัท	
บีเอ็นเค	48	ออฟฟิศ	จำากัด		ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“iAM”		ทั้งนี้	สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายฯ	ต่อรายได้รวม
ในปี	2562	คิดเป็น	14.1%		เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	12.9%	

	 จากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมท้ังพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
ในช่วงปี	2559	ส่งผลให้	ความสามารถในการให้บริการ	(Media	Capacity)	ปี	2562		เพิ่มขึ้นเป็น	5,070	ล้านบาท	

มูลค่าความสามารถในการให้บริการ (Media Capacity) ในช่วงปี 2559 ถึง 2562 (ล้านบาท)
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต	

โดยมีอัตราการเติบโตของกำาลังการผลิตสื่อรายปีเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2559	ถึงปี	2562	เท่ากับ	8.8%

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์รวม	7,979.4	 ล้านบาท	 เติบโตข้ึนจากสิ้นปีก่อนหน้าคิดเป็น							
34.6	%	จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
	 หนีส้ิน้ของบรษัิทฯ	เท่ากบั	1,089.5	ลา้นบาท	ลดลงจากสิน้ปีกอ่นหนา้	24.6	%	เนือ่งจากในปีปีกอ่นหนา้มีรายการ
เจ้าหนี้ที่เกืดขึ้นจากโครงการก่อสร้างจอ	CTW	Panoramic	
	 บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม		6,890.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า	53.7%	ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	และกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

3. กำาไร
	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	เท่ากับ	743.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	16.8	%	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการพัฒนาสือ่โฆษณาใหม่ๆ เพิม่เตมิ	และความสามารถในการหารายไดจ้ากสือ่โฆษณาท่ีเพิม่สงูข้ึน	ในขณะท่ีอัตรา
กำาไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ	15.1	%	ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยที่เท่ากับ	15.8%	ซึ่งเป็นผลมาจากการรักษาระดับอัตราการ
ใช้สื่อโฆษณา	(Utilization	rate)	ที่ยังอยู่ในระดับสูง	
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2. Cost
	 Total	costs	of	the	Company	for	2019	stood	at	THB	3,861.5	million,	an	increase	of	22.0%	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	2019	adjusted	upward	significantly	at	a	rate	of	20.0%	from	last	year	to	stand	at	THB	
3,173.1	million	given	aggressive	and	non-stop	expansion	of	service	areas	and	media	capacity.	Variable	costs	rose	
in	accordance	with	the	business	expansion	including	rent,	electricity,	maintenance	costs	and	revenue	sharing	cost.		
Additionally,	higher	expenses	of	music	marketing	business	also	contributed	to	higher	service	costs	as	the	Company	
recognized	these	expenses	full	year.
	 2.2		Selling,	general	and	administrative	expenses	for	2019	totaled	THB	688.4	million,	a	considerable	31.7%	
increase	from	2018.	The	surge	in	SG&A	expenses	was	caused	by	SG&A	expenses	of	5	new	subsidiaries	Plan	B	
acquired	recently	as	well	as	growing	expenses	from	new	business	content	such	as	Tokyo	2020	Olympics.	Moreover,	
higher	SG&A	expenses	were	derived	from	the	full	recognition	of	expenses	from	BNK48	Office	Co.,	Ltd.,	which	the	
name	was	later	changed	to	“iAM”.	Note	that	SG&A	expenses	to	total	revenue	ratio	shot	up	mildly	from	12.9%	in	
2018	to	14.1%	in	2019.	

3. Profit
	 For	2019,	the	Company	recorded	net	profit	of	THB	743.2	million,	growing	significantly	at	a	rate	of	15.6%	
compared	to	the	previous	year	thanks	to	new	advertising	media	added	to	the	portfolio	of	offerings	and	higher	
revenue-generating	capability	from	advertising	media.	Net	profit	margin	slightly	dropped	from	15.9%	in	2018	to	
15.1%	in	2019	as	the	Company	managed	to	maintain	its	high	level	of	utilization	rate.

4. Financial Position 
	 As	of	December	31,	2019,	total	assets	of	the	Company	were	THB	7,979.4	million	which	increased	by	
34.6	%	from	year	end	2018.	The	increase	in	total	assets	was	mainly	due	to	business	expansion.
	 The	Company’s	total	liabilities	were	equal	to	THB	1,089.5	million,	which	decreased	by	24..6%	from	
year	end	2018	
	 Shareholder’s	equity	increased	53.7%	from	the	end	of	last	year	to	6,890.0		million	as	a	result	of	the	
issuance	of	new	ordinary	shares	and	higher	retained	earnings.	

	 By	executing	on	our	commitment	expand	our	media	network	and	develop	new	media	formats	for	the	
market	since	2016,	the	Company’s	media	capacity	for	2019	topped	THB	5.070	million.	

 Media Capacity 2016-2019 (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	2016	to	2019	was	8.8%.
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5. สภาพคล่องและกระแสเงินสด
	 ณ	สิ้นงวดบัญชีปี	2562	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,360.1	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	1,919.6	ล้าน
บาท	จาก	ณ	สิ้นปีก่อนหน้า		โดยในระหว่างงวดมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานสุทธิเท่ากับ	1,293.4	ล้านบาท	กระแส
เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมการลงทุนสทุธเิท่ากับ	839.9	ลา้นบาท	และกระแสเงนิสดใช้ไปมในกจิกรรมการจดัหาเงนิสทุธเิท่ากบั	
1,470.1	ล้านบาท	ทั้งนี้เงินสด	ณ	สิ้นงวดบัญชีของบริษัทมีเงินจำานวนเพียงพอสำาหรับการลงทุนขยายงานและโครงการ
ต่างๆ	ในอนาคต

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2561 2562

สภาพคล่อง (เท่า) 1.8 4.4

สภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.3 3.9

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 102 109

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 97 99

อัตราส่วนความสามารถ
ในการทำากำาไร

2561 2562

กำาไรขั้นต้น* (ร้อยละ) 35.1 35.5

EBITDA (ร้อยละ) 34.5 34.1

EBIT (ร้อยละ) 22.3 21.5

กำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.9 15.1

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.1 13.1

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 2561 2562

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 12.9 10.7

การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.7

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2561 2562

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.16

*กำาไรขั้นต้นคำานวณจากรายได้รวม
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5. Liquidity and Cash Flow Position  
	 The	Company	had	cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	2019	in	the	amount	of	THB	2,360.1	million,	
decreasing	by	THB	1,919.6	million	from	the	ending	period	of	2018.		During	the	period,	the	Company	recorded	
THB	1,293.4	million	net	cash	provided	by	operating	activities;	THB	839.9	million	net	cash	used	in	investing	ac-
tivities;	and	THB	1,470.1	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 2018 2019

Current	Ratio (Times) 1.8 4.4

Quick	Ratio (Times) 1.3 3.9

Average	collection	period (Days) 102 109

Payment	days (Days) 97 99

Profitability Ratios 2018 2019

Gross	Profit* (%) 35.1 35.5

EBITDA (%) 34.5 34.1

EBIT (%) 22.3 21.5

Net	Profit (%) 15.9 15.1

Return	on	equity (%) 16.1 13.1

Efficiency Ratios 2018 2019

Return	on	assets (%) 12.9 10.7

Asset	turnover (Times) 0.8 0.7

Leverage Ratio 2018 2019

Liability	to	Equity (Times) 0.32 0.16

*Gross	Profit	calculated	from	total	revenue
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6. แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2563
	 คาดว่าปี	2563	จะเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง	ดังจะเห็นจากการคาดการณ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย		ที่มอง
ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำากว่าระดับศักยภาพ	และต่ำากว่าที่ประมาณการไว้เดิม	คาดว่าปี	2563	จะมีอัตราการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิท่ี	2.8%	บรษัิทฯ	จงึมทิีศทางการดำาเนนิธรุกจิท่ีรอบคอบ	แตยั่งคงลงทุนเพือ่การขยายธรุกจิ	รองรับ
แนวโน้มระยะยาวของสื่อหลัก	คือสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย	ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี	ทั้งนี้	การขยายธุรกิจ	จะมุ่งเน้น
การขยายอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร่วมกับการใช้นวัตกรรม	และเพิ่มความหลากหลาย
ของคอนเทนต์	เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

เพิ่มศักยภาพของสื่อหลักจากการร่วมมือกับพันธมิตร และการใช้นวัตกรรม
	 จากการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ	บมจ.วีจีไอ	(“VGI”)		และการเข้าถือหุ้น	บมจ.มาสเตอร์	แอด(“MACO”)	และ
ทำาสัญญาบริหารจัดการสื่อให้กับ	MACO	ทำาให้บริษัทฯ	มีสื่อที่หลากหลาย	ครอบคลุมพื้นที่กว้าง	และสร้างการรับรู้ได้ดี
ย่ิงข้ึน	 สามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการนำาเสนอบริการทางการตลาดอย่างครบวงจร	 โดยในปี	
2563	นี้	คาดว่าจะทำาให้มูลค่าความสามารถในการให้บริการ	(Media	Revenue	Capacity)	เพิ่มขึ้นกว่า	70%	ในส่วนของ
สื่อภาพนิ่ง	โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนแบ่งการบริหารจัดการสื่อของ	MACO	โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	1	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ	 บมจ.	 ซีพีออลล์	 เพื่อให้บริการสื่อสารแคมเปญโฆษณาด้วย
จอดิจิตอลในร้านค้า	7-11	ซึ่งมีลูกค้าเฉลี่ยต่อวันเกินกว่า	1,000	คนต่อสาขา	มีอัตราการมองเห็นสื่อ	(eyeball)	 เฉลี่ย
ประมาณ	13,000	ครั้งต่อวัน	โดยบริษัทฯ	จะนำาเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง	กระตุ้นการซื้อสินค้า
ด้วยสื่อ	ณ	จุดขาย	สำาหรับ	1,500	สาขาในปีแรก	คาดว่าจะเริ่มติดตั้งจอ	และรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส	2	ของปี	2563	

ทำาการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
	 บรษัิทฯ	มแีผนงานท่ีจะนำาข้อมูลจากท่ีมีการเกบ็อย่างเป็นระบบเพือ่นำามาใช้ประโยชน์ในการวดัผลของสือ่โฆษณา
นอกบ้าน	เชน่	ในแงก่ลุม่ลกูคา้	หรอืช่วงเวลา	ช่วยให้การวางแผนสือ่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	และนำาข้อมลูจากพนัธมิตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยสื่อโฆษณาออนไลน์	อีกทั้งยังมีแผนที่จะทำาการวิจัยตลาดในเชิงลึก	เพื่อให้เข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	ช่วยให้วางแผนการตลาดได้ตอบโจทย์อย่างตรงประเด็น	ทั้งนี้	คาดว่าการทำาวิจัยและ
วิเคราะห์ขอ้มลูอย่างมีระบบนี	้จะช่วยให้สามารถวัดผลสำาเรจ็ของสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่อาศยัไดอ้ย่างนา่เชือ่ถอื	เพิม่โอกาส
การเติบโตให้กับอุตสาหกรรม

เพิ่มความหลากหลายของคอนเทนต์ เพื่อการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
	 ในส่วนธุรกิจ	Engagement	marketing	คาดว่าจะมีการเติบโตได้ดี	ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น	รองรับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น	เช่น	ด้านกีฬา	ในปี	2563	นี้	จะมีคอนเทนต์กีฬาโอลิมปิคเพิ่มเติมเข้ามา	ซึ่งมีแผนสร้าง
การรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธต์ัง้แตก่อ่นแข่งขนั	ไปจนถงึช่วงหลงัแข่ง	ในสว่น	Music	marketing	มีแผนท่ีจะเพิม่ความหลาก
หลายของคอนเทนต์เช่นกัน	เพื่อสร้างความนิยมและความผูกพันกับแบรนด์	
	 นอกเหนือไปจากวง	BNK48	ทีย่งัมีกลุ่มแฟนคลับทีเ่หนียวแน่น	ก็จะขยายธุรกิจ	Idol	management	สำาหรบักลุม่
ไอดอลชายในรายการ	The	Brothers	รวมถึงเสริมธุรกิจ	Talent	management	สำาหรับศิลปินและ	influencer	อื่นๆ

เดินหน้าลงทุน เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
	 ดว้ยมุมมองท่ียังม่ันใจในแนวโนม้ระยะยาว	บรษัิทฯ	จงึยงัคงการลงทุนตามแผนงาน	โดยมองว่าธรุกจิสือ่โฆษณา
ยังสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค	เน้นสร้าง	Engagement	marketing	ผ่านคอนเทนต์	โดยวางแผนการเติบโต
ในระดับ	15-20%	เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า	ในปี	2563	คาดว่าบริษัทฯ	จะใช้งบลงทุนประมาณ	
2,500	ล้านบาท	โดย	1,500	ล้านบาท	จะใช้สำาหรับการลงทุนใน	MACO	ส่วนที่เหลือจะใช้สำาหรับการลงทุนติดตั้งจอใน
ร้านค้า	7-Eleven	จำานวน	1,500	สาขา	และสำาหรับการขยายธุรกิจตามปกติ



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 181

6. Trends and Developments in 2020
	 Without	a	doubt,	2020	will	be	characterized	by	challenges	as	supported	by	the	view	from	the	Bank	of	
Thailand	that	Thai	economy	is	expected	to	expand	at	a	rate	of	2.8%,	below	its	potential	and	previous	estimate.	
Therefore,	Plan	B	is	more	careful	in	undertaking	its	business	while	investments	will	still	be	made	to	support	
long-term	growth	trends	of	core	media,	namely	out-of-home	media.	Business	expansion	will	focus	on	efficien-
cy,	leverage	on	data	and	innovation,	and	enhancement	of	content	variety	in	order	to	address	customer	needs	
properly.	

Enhance potential of core media through collaboration with partners and use of innovation  
	 The	collaboration	with	VGI	and	the	acquisition	of	Master	Ad	Public	Company	Limited	(MACO)	entitled	
Plan	B	to	higher	variety	of	media	covering	broader	areas	and	creating	better	awareness.	This	led	to	higher	
capabilities	in	offering	a	full	range	of	marketing	services.	For	2019,	media	revenue	capacity	is	likely	to	edge	up	
more	than	70%	for	static	media.	The	higher	proportion	will	come	from	share	of	MACO’s	media	management	
that	Plan	B	will	start	to	recognize	the	revenue	as	soon	as	the	first	quarter.	
Besides,	the	Company	formed	a	long-term	alliance	with	CP	ALL	Public	Company	Limited	to	offer	services	for	
advertising	campaigns	via	digital	displays	throughout	7-Eleven	stores	with	an	average	of	over	1,000	customers	
per	day	per	branch,	or	equivalent	to	average	eyeballs	of	13,000	times	per	day.	With	this	effort,	the	Company	
offers	a	new	service	format	that	cater	to	broader	customer	segments	that	helps	boost	purchases	at	points	of	
sales	for	the	initial	1,500	branches	during	the	first	year.	Installation	of	displays	and	revenue	recognition	will	start	
in	the	second	quarter	of	2020.	

Conduct research and data analysis systematically to enhance communication effectiveness
	 Plan	B	is	in	active	pursuit	of	utilizing	data	that	are	recorded	systematically	to	measure	effectiveness	
of	out-of-home	media	such	as	customer	segments	or	timing	to	promote	effective	media	planning.	Moreover,	
data	from	business	partners	will	also	be	used	to	increase	communication	effectiveness	of	online	media.	To	
better	understand	customer	demand,	Plan	B	aims	to	conduct	in-debt	market	research	that	will	make	marketing	
planning	more	relevant.	These	proper	research	and	data	analyses	help	measure	success	of	out-of-home	media	
with	higher	reliability	which	will	lead	to	further	growth	of	the	industry.	

Promote varieties of content to communicate directly to right target groups 
	 With	regard	to	engagement	marketing	business,	growth	is	expected	to	come	from	a	higher	multitude	of	
content	that	supports	more	target	customers.	For	instance,	Olympic	Games	content	will	be	added	to	a	portfolio	
of	sports	content	that	the	Company	planned	to	build	awareness	and	conduct	PR	before	and	after	the	event.	For	
music	marketing,	more	content	is	to	be	supplemented	with	the	purpose	to	boost	popularity	and	engagement	
apart	from	BNK48	that	still	has	a	loyal	fanbase.	Plan	B	will	continue	to	expand	its	idol	management	through	
male	idols	from	The	Brothers	as	well	as	its	talent	management	through	other	artists	and	influencers.	

Make investments to enhance service capabilities to support growth of the industry
	 Confident	in	long-term	potential	of	the	market,	the	Company	continues	to	invest	according	to	the	plan	
as	long	as	advertising	media	business	can	respond	to	consumer	lifestyles.	Engagement	marketing	using	content	
will	be	the	focal	point	to	attain	15-20%	expected	growth	and	address	different	needs	of	customers.	In	2020,	
Plan	B	intends	to	invest	approximately	THB	2,400-2,500	million	while	THB	1,500	million	will	be	for	MACO	and	
the	rest	will	be	for	the	installation	of	digital	displays	in	1,500	locations	of	7-Eleven	as	well	as	normal	business	
expansion.
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน
Sustainability Development

	 แพลน	บี	ยึดมั่นในแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุม	3	มิติ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง
แวดล้อม	ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งได้มีการปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบในการให้บริการ	 เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และต่อยอดการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร	 การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 ภายใต้หลักการบริหาร
จดัการตามแนวทางของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและผลกัดนัให้แพลนบีเป็นผูมี้สว่นรว่มในการสรา้งสรรคส์ิง่ท่ีดีให้กบัสงัคม
ด้วยการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการสื่อโฆษณา	(“More	than	Advertising”)	โดยได้มีการกำาหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(More	than	Advertising	Framework)	ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	17	ข้อ	(Sustainable	Development	
Goals	-	SDGs)	
	 โดยบริษัทฯ	มีการกำาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	(Key	Performance	Indicator	:	KPI)	ที่ครอบคลุมเป้าหมาย
การพฒันาดา้นความย่ังยืน	โดยเป็นตวัช้ีวดัผลการปฏบัิตงิานของท้ังองคก์ร	เพือ่ให้พนกังานทุกคนตระหนกัถงึความสำาคญั
และรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	ควบคู่ไปกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2563 และการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
	 เพือ่เป็นการเนน้ย้ำาแนวทางการดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน	บรษัิทฯ	ไดน้ำา	มิตดิา้นความย่ังยืนท้ัง	3	มิต	ิคอืเศรษฐกจิ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	มาร่วมพจารณาเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว	ตลอดจนลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

1. การกำากับดูแลกิจการท่ีด ีจรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏบัิติให้เปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินงานท่ีบริษัทยึดถือ	 เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้	
เป็นธรรมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ	ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	สอดคล้องกับกฎหมาย	กฎระเบียบ
ของบริษัทฯ	พร้อมทั้งมุ่งสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วม
กันขององค์กรและสังคม	 โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการเพื่อทบทวนนโยบายและ
แนวทางการกำากับดูแลกิจการ	 พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจของ
บรษัิทและเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณอนมัุตติามข้ันตอน	โดยปีลา่สดุไดมี้การเพิม่นโยบาย
จำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งโดยรวมทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน	9	ปี	 เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็น
และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษทั	และได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติทบทวนแล้วบนเว็บไซต์	และกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท
เพ่ือให้การกำากับดูแลของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการได้มีการกำาหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำาทุกปี	เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข	ให้การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในปี	2562 ผลการประเมินคณะกรรมการรายคณะ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมที่ร้อยละ	98.2

ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เกณฑ์ดีเยี่ยมที่ร้อยละ	95.4

นอกจากนี้	บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด	รวมถึงต้องไม่กระทำาการใดๆ	เพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด

ปี	2562 -		ปี	2019	ร้อยละ	100	ของพนักงานบริษัทฯ	รับทราบ	ศึกษาและผ่านการทำาแบบทดสอบ
เพื่อเน้นย้ำาความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณธุรกิจ	บริษัทมีเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรยึดถือแนวทางการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

-		ไม่พบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
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	 Plan	B	adheres	to	sustainable	business	conduct	guidelines	covering	3	dimensions	of	economy,	society	
and	environment	under	good	corporate	governance	principles.	Responsibility	in	providing	services	is	fostered	to	
prevent	any	social	impact	from	the	Company’s	business	undertakings.	People	development	and	career	advance-
ment	are	emphasized	while	the	Company	nurtures	relationships	with	all	stakeholders	and	delivers	sustainable	
returns	through	innovation	and	technology	in	accordance	with	good	corporate	governance	principles.	Plan	B	
aspires	to	play	a	role	in	offering	benefits	to	the	society	by	being	“more	than	advertising”	as	well	as	adopting	a	
sustainable	development	framework	“more	than	advertising	framework”	that	is	linked	to	17	sustainable	devel-
opment	goals	(SDGs).
	 The	Company	has	set	organization-wide	key	performance	indicators	(KPIs)	that	capture	sustainable	
development	goals	to	ensure	that	all	employees	realize	the	importance	of	and	are	fully	aware	of	their	involvement	
in	sustainable	development	in	order	to	attain	business	objectives	as	well	as	social	and	environmental	goals.	

2020 Sustainable Development Goals and Business Value Co-Creation
	 To	underscore	its	sustainable	development	guidelines,	the	Company	applied	3	sustainability	dimen-
sions	of	economy,	society	and	environment	in	creating	value	for	all	stakeholders	in	the	long	run	and	alleviating	
unfavorable	environmental	impacts	as	follow

1. Good Corporate Governance, Code of Conduct and Compliance with Laws and 
Related Rules and Regulations
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินงานที่บริGood	corporate	governance	principles	
are	considered	the	bedrock	of	doing	business	that	the	Company	strictly	observes.	Transparency,	
accountability	and	fairness	under	code	of	conduct	are	fortified	while	all	forms	of	corruption	and	
incompliance	with	laws	and	the	Company’s	rules	are	strictly	prohibited.	The	Company	intends	to	create	
value	and	trust	for	all	groups	of	stakeholders	to	achieve	sustainable	growth	both	for	the	organization	and	
the	society.	The	Company	holds	the	meeting	of	the	Corporate	Governance	Committee	to	review	policies	
and	guidelines	related	to	corporate	governance	as	well	as	amend	and	update	them	to	be	suitable	for	its	
business	context	before	proposing	to	the	Board	of	Directors’	meeting	for	approval.	During	the	past	year,	
the	Company	issued	a	policy	to	limit	the	number	of	years	of	accumulative	term	of	service	to	be	no	more	
than	9	years	to	promote	independence	in	expressing	opinions	and	performing	duties	of	independent	
directors.	Approved	corporate	governance	policies	and	code	of	conduct	are	published	on	the	website	
including	related	activities.	
To	ensure	effective	corporate	governance,	the	Committee	required	group	and	individual	performance	
evaluation	on	a	yearly	basis	to	review,	consider	and	improve	the	performance	of	the	Committee.	

In	2019 Average	score	of	group	performance	evaluation	result	was	very	good	at	98.2	

Average	score	of	individual	performance	evaluation	result	was	very	good	at	95.4

Furthermore,	the	Company	stipulated	that	executives	and	employees	at	all	levels	perform	their	duties	
with	honesty,	morality	and	transparency	in	compliance	with	laws	and	anti-corruption	policy	without	
engaging	in	any	action	to	acquire	personal	benefits	or	benefits	of	related	parties.	

2019 -		100%	of	the	Company’s	employees	studied	and	passed	the	test	on	their	under-
standing	of	good	corporate	governance	policies	and	code	of	conduct.	The	Company	
set	a	target	that	its	employees	at	all	levels	adhere	to	good	corporate	governance	
guidelines	to	prevent	and	mitigate	potential	risks	from	corruption	and	incompliance	
with	related	rules	and	regulations.	

-		No	corruption	found	
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2.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การดำาเนนิการตรวจสอบการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชน	ตามหลกัปฏบัิตขิอง	จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารดา้น
การปกป้องสิทธิมนุษยชน	มีการบริหารจัดการความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยกำาหนดนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาคความเท่าเทียมกนัในแงข่องศกัดิแ์ละสทิธิ	์โดยมนีโยบายไม่เลอืกปฏบัิตไิม่แบ่งแยกเชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	หรอื
สมรรถภาพทางร่างกาย	 โดยเห็นได้จากการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท	 รวมท้ังส่งเสริมให้
มีการตระหนักและสำานึกในสิทธิ	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและบุคคลอ่ืน	 นอกจากนี้	 ยัง
กำาหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู้ค่า	 การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การดูแลพนักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทตระหนักในความสำาคัญของพนักงานทุกคนและมีความเช่ือม่ันว่า	 “พนักงาน”	 คือทรัพยากรท่ีสำาคัญท่ีสุด
สามารถนำาองคก์รไปสูก่ารพฒันาท่ีย่ังยืนไดแ้ละเป็นกำาลงัขบัเคลือ่นองคก์รไปสูค่วามสำาเรจ็มาโดยตลอด	โดยบรษัิท
ได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด	ได้แก่

1)	การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจำาปีให้กบัพนกังาน	โดยจดัโปรแกรมการตรวจให้สอดคลอ้งและเหมาะ
สมกบัอายขุองพนกังานแตล่ะคน	พร้อมท้ังอำานวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสขุภาพ
ที่สำานักงานของบริษัท	รวมไปถึงการมีสวัสดิการพนักงาน	 เช่น	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	การประกัน
ชีวติและอุบตัเิหตกุลุม่	สวสัดกิารเงนิชว่ยเหลอืและอืน่ๆ	(เชน่	เงนิช่วยเหลอืงานศพ	กรณพีนกังานเสยีชีวติ	
และกรณีบิดา	 มารดา	 บุตร	 หรือ	 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต	 เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานสมรส	เป็นต้น)	รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2)	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน	 บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	 มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่ม
เติม	สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในทีมเสี่ยงภัย	การอบรมเรื่องการซ้อมหนีไฟให้แก่พนักงานเป็นประจำา
ทุกปี	การอบรมหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิตเิพือ่ให้พนกังานมีความรู้และทักษะพรอ้มปฏบัิตงิานจรงิ	
อาทิเช่น	หลักสูตรร	High	Work	หลักสูตร	Hot	Work		เป็นต้น	และการเตรียมพร้อมอุปกรณ์เพื่อป้องกัน
อันตรายท่ีจะเกดิข้ึนจากการปฏบัิตหินา้ท่ี	การจดักจิกรรม	5	ส	การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	อนามัยและเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน	โดยในปี	
2562	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่าง
3)	สง่เสรมิให้พนกังานดแูลรกัษาสขุภาพ	โดยบรษัิทจดัให้มพีืน้ท่ีสำาหรบัการออกกำาลงักายและกฬีา	พรอ้ม
อุปกรณ์การออกกำาลังกาย	ภายในสำานักงานของบริษัทอาคาร	2	ชั้น	1	และในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดให้มี
กจิกรรมวิง่มาราธอน	โดยพนกังานสามารถเชิญชวนครอบครวัและผู้ท่ีรกัการออกกำาลงัมารว่มวิง่มาราธอน
ในงาน	“The	Power	of	Unity	Presents	Road	To	TOKYO	2020”				
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2.  Human Rights and Labor Treatment

Respect for Human Rights
The	Company	places	high	priority	on	compliance	with	laws	and	respect	for	human	rights	by	issuing	code	
of	conduct	against	violation	of	human	rights	given	that	they	are	basic	rights	that	represent	equality	and	
equity	both	for	dignity	and	rights.	Policies	on	discrimination	against	race,	religion,	gender	and	physical	
ability	are	also	in	place.	This	is	evident	from	the	equality	in	hiring	and	recruitment	the	Company	is	practicing.	
Additionally,	the	Company	fosters	awareness	of	rights	and	social	mindset	of	being	responsible	for	other	
people	and	the	society.	The	Company	also	stated	vendor	selection	criteria	to	systematically	screen	
vendors	with	accountability	according	to	international	human	rights	principles.	

Fair Treatment of Labor
Employee Treatment for Occupational Health and Safety
The	Company	values	all	employees	and	believes	that	“employees”	are	the	most	important	resource	that	
drives	the	organization	toward	sustainable	development	and	success.	Therefore,	the	Company	offered	
employee	welfare	and	benefits	that	are	higher	than	legal	requirements	as	listed	below

1)	The	Company	provides	an	annual	health	check-up	for	all	employees	with	multiple	programs	
suitable	for	employees	at	different	ages.	Also,	health	check-up	services	are	brought	to	the	office	
of	the	Company	to	accommodate	employees.	In	addition,	employees	are	entitled	to	other	welfare	
and	benefits	such	as	medical	welfare,	group	life	and	accident	insurance	as	well	as	other	financial	
aids	(e.g.	funeral	aids	in	case	of	death	of	employees	and	their	close	relatives	including	father,	
mother,	child	or	legal	spouse).	Vaccination	is	also	available	for	employees	free	of	charge.
2)	With	regard	to	occupational	health	and	safety	in	workplace,	the	Company	ensures	that	working	
environment	is	safe	for	employees’	lives	and	assets.		Health	and	additional	accident	insurance	
are	offered	to	teams	operating	under	risks.	Annual	training	on	fire	drills	is	conducted	regularly	as	
well	as	training	courses	related	to	operations	in	order	to	equip	employees	with	practical	knowledge	
and	skills;	for	example,	high	work	curriculum	and	hot	work	curriculum.	Moreover,	the	Company	
made	sure	that	safety	equipment	was	in	good	shape	to	prevent	danger	from	work	and	arranges	
5S	activity	to	keep	the	workplace	safe,	hygienic	and	suitable	for	functional	requirements	of	each	
unit.	In	2019,	the	Company	had	no	record	of	serious	accident,	death	or	severe	injury	of	employee.
3)	The	Company	encourages	employees	to	take	care	of	their	health	by	arranging	spaces	for	
exercises	and	sports	as	well	as	providing	sport	equipment	for	employees	at	1st	Floor,	Building	
2	of	the	Company’s	office.	In	2019,	the	Company	invited	employees,	their	family	and	interested	
parties	who	enjoy	running	to	participate	in	a	marathon	event	“The	Power	of	Unity	Presents	Road	
To	Tokyo	2020”.	
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4)	บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว	ด้วยการให้ความรู้ในการ
ลงทุนทางการเงิน	การบริหารภาษี	การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต		โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางภาษี	เช่น	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund	:	LTF)	กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund	:	RMF)	เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัย
เกษียณ
5)	บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร	โดยการให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล	
พัฒนาพนักงาน	กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม	เพื่อยกระดับการ
ทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร		สนับสนุน
ให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม	
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน		ซึ่งบริษัทได้จัดให้มี
กิจกรรมพักผ่อนของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	อันจะนำาไปสู่ผลการทำางานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด	อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอีกด้วย

ซึ่งจากที่บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับพนักงานทรัพยาการที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร	 ได้มีการจัดทำาแบบสอบถาม
ความผูกพันต่อองค์กร	(Engagement	Survey)	ปีละ	2	ครั้ง	และนำาผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และพิจารณาจัดทำา
แผนเพื่อปรับปรุง	พัฒนาให้พนักงานมีความสุข	ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลคะแนนความผูกพันต่อ
องค์ในปี	2562	อยู่ที่ระดับร้อยละ	80	ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า	และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ไม่ต่ำากว่าร้อย
ละ	80	สะท้อนให้เห็นว่าสวัสดิการ	และรูปแบบการทำางานของบริษัทตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อให้
พนักงานสามารถทำางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3. การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เปน็มติรกับส่ิงแวดล้อมและความรบัผิดชอบในการให้บรกิารส่ือโฆษณา
บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดำาเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการ
สากล	 และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร	 และ
พลังงานต่างๆ	 อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการดูแลรักษา	การอนุรักษ์	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	และพลังงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่องโดย
พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีโดยตรงในการดแูลไม่ให้ทรพัย์สนิใดๆ	ของบรษัิทท่ีอยู่ในความรบัผดิชอบของตน	เสือ่มคา่	
สูญหาย	หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	 ของบริษัท	 ส่วนรวมและประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 โดยได้จัดทำาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซ่ึงเน้นการใช้พลังงานตามความจำาเป็นลดการสูญ
เปล่าของทรัพยากร	บริษัทได้ดำาเนินโครงการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่

1.	บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรให้เกดิประโยชนส์งูสดุ	บริษัทไดมี้การพฒันาปรับปรงุวสัดท่ีุใชผ้ลติสือ่
โฆษณาประเภท	Serie	Poster	คือไวนิล	ด้วยการนำาวัสดุหรือของเสียจากไวนิล	รวมถึงสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในสื่อ
โฆษณาบนรถประจำาทางปรับอากาศ	มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม	
-	 ซึ่งในปี	2562	บริษัทได้มีการนำาสติ๊กเกอร์รวมพื้นที่กว่า	100	ตร.ม.	 นำามาใช้เป็นอุปกรณ์กรองแสงใน
ห้องเรียนเพื่อลดแสงส่องเข้าห้องเรียนที่โรงเรียนต่างๆ	บริเวณที่บริษัทฯ	มีการติดตั้งสื่อโฆษณา
-	การสนบัสนนุไวนลิเหลอืหรอืหมดสญัญาของลกูคา้แลว้	มาเพือ่ออกแบบจดัทำาเป็นของใชท่ี้เกดิประโยชน์
เช่น	ถุงจากไวนิล	เนื่องจากมีความคงทน	สามารถใช้งานได้ยาวนาน	และที่สำาคัญสามารถลดพื้นที่การจัด
เก็บอุปกรณ์ได้อย่างมีนัยสำาคัญ	โดยปี	2562	บริษัทฯ	ได้มีการนำาไวนิลกว่า	200	ตร.ม.	เพื่อให้ชุมชนหรือ
หน่วยงานของรัฐนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกทางหนึ่งด้วย
-	นอกเหนอืจากนียั้งมีการนำาแกนกระดาษมาเพือ่ใชอ้อกเป็นเฟอร์นเิจอร์หรอือุปกรณส์ำานกังานโดยร่วมกบั
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี	อาทิเช่น	ชั้นวางของ	เก้าอี้	เป็นต้น	โดยปี	2562	บริษัทสามารถนำา
แกนกระดาษกว่า	822	กิโลกรัม	มาใช้ประโยชน์	และยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี	2563	โดยตั้งเป้า
หมายการนำาวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงและออกแบบให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ	10	ต่อปี
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As	the	Company	highly	regards	employees	as	its	most	valuable	asset,	engagement	survey	is	conducted	
twice	a	year	and	the	results	are	analyzed	and	considered	to	prepare	improvement	plans	to	continuously	
enhance	employee	happiness	and	work	conditions.	Overall	engagement	survey	result	in	2019	was	80%	
which	is	higher	than	the	previous	year	and	in	accordance	with	the	target	of	not	below	80%.	This	shows	
that	welfare	and	work	conditions	of	the	Company	meet	the	needs	of	employees	and	allow	employees	to	
work	happily	together.

3. Development of environmentally-friendly products and responsibility in providing 
advertising media services
The	Company	places	importance	on	assessment	of	risks,	environmental	impacts	and	safety	for	all	busi-
ness	processes	including	efficient	use	of	resources	and	energy	conservation	according	to	international	
standards.	Furthermore,	the	Company	consistently	organizes	campaigns	and	activities	to	foster	mindset	
of	environmental	conservation	as	well	as	responsible	resource	and	energy	consumption	for	employees.		It	
is	a	responsibility	of	all	employees	to	look	after	the	Company’s	assets	that	they	are	in	charge	of	to	ensure	
that	those	assets	are	not	depreciated,	lost	or	wasted.	Employees	must	also	utilize	all	other	resources	
of	the	Company,	the	public	and	the	nation	efficiently.	The	Company	issued	management	guidelines	that	
emphasize	necessity-based	energy	consumption	to	reduce	waste	of	resources.	The	Company	continu-
ously	carries	out	various	projects	including

1.	Management	of	advertising	media	production	resources	for	optimal	benefits
To	manage	resources	for	maximum	benefits,	the	Company	developed	materials	used	to	manufacture	
serie	posters	(vinyl)	by	recycling	waste	materials	from	vinyl	as	well	as	stickers	used	for	advertising	
media	on	air-conditioned	buses	and	adapting	to	add	value	and	conserve	the	environment.	
-	During	2019,	the	Company	collected	over	100	square	meters	worth	of	stickers	to	be	used	as	
filters	in	classrooms	to	reduce	light	coming	into	those	rooms	in	schools	around	the	Company’s	
media	installations.	
-	The	Company	used	leftover	vinyl	or	vinyl	with	expired	customer	contracts	to	design	useful	items	
such	as	vinyl	bags	to	take	advantage	of	its	durability,	long	life	and	benefit	in	significantly	reducing	
storage	spaces.	In	2019,	the	Company	gathered	over	200	square	meters	of	vinyl	to	donate	to	
communities	and	government	agencies	to	produce	products	that	help	reduce	plastic	use.	
-	Apart	from	vinyl,	the	Company	used	paper	cores	to	create	furniture	and	office	supplies	under	
collaboration	with	Thanyaburi	Men	Aid	Center	such	as	shelves	and	chairs.	The	Company	collected	
paper	cores	weighing	over	822	kilograms	in	2019	for	this	purpose.	This	program	is	to	continue	
in	2020	with	a	growth	target	of	10%	per	year	in	reusing	leftover	materials	to	design	and	improve	
for	other	benefits.

	4)	The	Company	promotes	long-term	financial	planning	for	employees	through	knowledge-sharing	
on	investment,	finance,	tax	management	and	saving	for	the	future	especially	investment	with	tax	
benefits	such	as	long	term	equity	fund	(LTF)	and	retirement	mutual	fund	(RMF)	to	help	employees	
achieve	financial	stability	and	freedom	after	retirement.	
5)	The	Company	supports	organization-wide	learning	and	human	capital	development	through	
effective	human	resource	management	system	from	recruitment,	employee	development,	fair	
compensation	to	proper	welfare	and	benefits	with	the	purpose	to	elevate	level	of	professionalism,	
improve	work	systems	and	create	innovations	in	the	organization.	Career	advancement	and	em-
ployee	participation	are	fostered	to	enhance	quality	of	life	for	better	physical	and	mental	health	
of	employees.	The	Company	also	regularly	organizes	recreational	activities	on	an	annual	basis	
which	contribute	to	higher	work	efficiency	and	effectiveness.	Last	but	not	least,	the	Company	
encourages	its	employees	to	get	involved	in	activities	with	direct	and	indirect	social	benefits.	
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2.	การควบคุมความสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงานและไม่กระทบต่อชุมชน
บรษัิทยังคงดำาเนนิการอย่างตอ่เนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแสดงภาพโฆษณารวมท้ังเพิม่อายุการใชง้าน	และ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยัดพลังงาน	 โดยได้มีการตรวจวัดค่าแสงอย่างต่อเนื่องโดยทีม	
Quality	Control	และทีม	Maintenance	และรายงานให้ทีมที่ควบคุมดูแลรับทราบเพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 การวัดค่าแสงจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่ละฤดูกาล	หรือตามช่วงเวลาการให้บริการสื่อ
โฆษณา	โดยท่ีความสวา่งของจอภาพจะตอ้งไม่เป็นการรบกวนตอ่ผูส้ญัจรไปมาบนท้องถนน	หรอืแมแ้ตผู่พ้กัอาศัย
บริเวณที่มีการติดตั้งสื่อโฆษณา	 แต่สื่อโฆษณาดิจิทัลของบริษัทฯ	 ยังคงประสิทธิภาพการให้บริการสื่อโฆษณาอีก
ดว้ย	โดยบรษัิทฯ	ไดก้ำาหนดเป้าหมายไมมี่เรือ่งร้องเรียนจากความสวา่งของแสงท่ีกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของชมุชน

4. การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงาน
บริษัทสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงานด้วยวิธีการต่างๆ	และได้ดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	 เช่น	ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม	ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า	การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลด
การพิมพ์สี	การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำาเป็นและในเวลาพักกลางวัน	เป็นต้น
	 	 -	ลดการใช้ขวดน้ำาพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งครั้งเดียว	เป็นขวดน้ำาดื่มแบบแก้ว	
	 	 -	ลดการใช้หลอดพลาสติกในการบริการกาแฟ	เครื่องดื่ม	โดยการใช้หลอดกระดาษแทน	
	 	 -	บริษัทแจกถุงผ้าให้กับพนักงานเข้าใหม่ทุกคน	เพื่อใช้ใส่ของต่างๆ	แทนถุงพลาสติก

5. การบริหารจัดการนวัตกรรม 
บริษัทฯ	มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนารูปแบบการให้บริการสื่อโฆษณาของ
บรษิทัด้วยการกำาหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รใหส้อดคล้องกับทศิทางธุรกิจของบรษิทัฯ	เพือ่แสวงหาโอกาสใหม่ๆ 	ให้
กา้วทันการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการของผูบ้รโิภค	ซ่ึงสง่ผลตอ่การจดัสรรงบ
ประมาณการใช้สือ่โฆษณาของเจา้ของแบรนดส์นิคา้และเพือ่ตอบสนองตอ่แนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและ
นักลงทุน	รวมถึงการต่อยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสด
โดยในปี	2562	 บริษัทฯ	 เน้นย้ำาและให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม	 และการจัดกิจกรรมและการอบรมพัฒนา	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน	 คิดค้น	
พัฒนา	 สิ่งใหม่ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 ลดต้นทุน	 เพิ่มคุณค่าองค์กร	 เพิ่มการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้สนับสนุนเงินทุนและจัดประกวดนวัตกรรม
องค์กรข้ึนเป็นปีแรกซ่ึงทีมผู้ชนะ	 ได้นำาเสนอนวัตกรรมเพื่อการลดข้ันตอนการทำางาน	 หรือการทำารายงานผ่าน	
Mobile	Application	 นอกเหนือจากนี้ยังมีการเสนอนวัตกรรมการผ่านแอพพลิเคชั่น	 เพื่อให้บริการลูกค้า	 และตู้
แผนที่	ป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อแจ้งเบาะแสคนหายและเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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2.	Control	of	brightness	of	advertising	displays	to	save	energy	and	prevent	impacts	on	communities
Continuous	efforts	have	been	put	on	enhancing	effectiveness	of	advertising	displays	as	well	as	increasing	
lifetime	in	order	to	save	energy	as	well	as	cut	expenses.	Brightness	is	regularly	measured	and	monitored	
by	a	quality	control	team	and	a	maintenance	team	and	they	have	to	report	to	another	supervising	team	
responsible	for	service	improvement.	Note	that	brightness	will	adjust	according	to	seasons	and	periods	of	
the	day	and	is	kept	at	the	levels	not	bothering	people	on	the	streets	and	residents	in	the	surrounding	areas	
while	the	effectiveness	of	advertising	media	must	also	be	maintained.	The	Company	set	the	target	that	
there	is	no	complaint	on	its	advertising	media	regarding	the	brightness	affecting	people	or	communities.

4. Saving of Energy and Office Supplies
The	Company	encourages	energy	saving	and	economical	use	of	office	supplies	through	different	measures	
and	carries	out	initiatives	that	are	socially	and	environmentally	responsible	every	year.	For	example,	the	
Company	practices	2-sided	printing	to	reduce	paper	consumption,	minimizes	color	printing	to	cut	ink	
usage,	and	turns	off	lights	that	are	unnecessary	as	well	as	during	lunch	time	to	save	energy.	
	 	 -	Reduced	one-time	plastic	bottle	use	by	replacing	with	glass	bottles
	 	 -	Substituted	plastic	straws	with	paper	straws	for	drink	and	coffee	services.
	 	 -	Offered	tote	bags	to	all	new	employees	to	carry	items	instead	of	plastic	bags.	

5. Innovation Management
The	Company	focuses	on	incubating	innovation	to	support	its	business	operations	as	well	as	new	
advertising	media	service	formats.	Innovation	strategies	were	formulated	at	organization	level	to	be	in	
alignment	with	business	directions	with	the	purpose	to	search	for	new	opportunities	and	capitalize	on	
technological	advancement	and	changes	in	consumer	behavior.	This	will	affect	allocation	of	advertising	
budgets	of	brand	owners	to	meet	demand	trends	of	consumers	and	investors.	Innovation	will	be	further	
adopted	to	improve	work	processes	to	achieve	highest	efficiency.
For	the	year	2019,	the	Company	stressed	further	on	innovation	in	more	tangible	ways	through	setting	up	
the	Innovation	Committee	and	organizing	activities	and	training	programs	to	encourage	employees	to	
discover	and	develop	new	ideas	to	enhance	work	efficiency,	cute	costs,	add	value,	and	create	sustainable	
growth	covering	economic,	social	and	environmental	dimensions.		Besides,	the	Company	subsidized	and	
hosted	an	organization	innovation	competition	for	the	first	time	last	year.	The	winning	team	presented	
an	innovation	that	helps	streamline	work	processes	using	online	reporting	via	mobile	application.	Other	
examples	include	a	customer	services	innovation	based	on	online	application,	map	booth	and	PR	billboard	
that	publicize	information	on	missing	people	which	can	accommodate	people’s	lives	and	promote	safety.
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Project Bangkok Jams : สื่อโฆษณาฯดิจิตอลที่ไม่เพียงแต่นำาเสนอสื่อโฆษณา	แต่ยังมีคอนเท้นท์ที่เป็น	Public	
benefit	ที่ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น	กว่า	50	แห่งทั่วประเทศ	และ
กว่า	11	เขต	พื้นที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ในปี	2562	ยังมีความรว่มมอืของ	2	กลุม่ผูน้ำาสือ่ฯนอกท่ีอยู่อาศยัระหวา่งแพลนบี	และบมจ.วจีไีอ	ในการ
สรา้งนวตักรรมการนำาเสนอสือ่ฯท่ีมีความครอบคลมุ	และสรา้งปรากฏการณท่ี์ทำาให้ผูค้นสามารถสรา้งการรบัรูแ้ละ
จดจำาในสื่อโฆษณาที่พบเห็นพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานคร	ตลอด	1	ชั่วโมง	ภายใต้	project	:	Bangkok	Takeover
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Project Bangkok Jams : Digital	media	do	not	just	provide	advertising	but	can	also	include	content	for	
public	benefits	such	as	traffic	information	that	help	people	make	better	travel	decisions.	Plan	B	made	
this	available	through	Project	Bangkok	Jam	with	over	50	locations	across	Thailand	and	over	11	districts	
in	strategic	Bangkok	area.	

Additionally,	Plan	B	and	VGI	PLC	as	2	leading	players	in	out-oh-home	business,	teamed	up	to	innovate	
a	phenomenal	broad-based	media	format	under	Project	Bangkok	Takeover.	Awareness	and	recognition	
of	advertising	media	are	enhanced	as	people	are	exposed	to	these	advertising	media	at	the	same	time	
throughout	Bangkok	during	one	hour	period.	
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6. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถงึแนวโนม้ดา้นการตลาดและความสมัพนัธก์บัลกูคา้	เพือ่รกัษาไวซ่ึ้งความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยบริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับการให้
บริการด้วยการสอบถามความคิดเหน็และประเมินผลความพงึพอใจของลูกค้า	ซึ่งในป	ี2562	ได้ตั้งเปา้หมายระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ	4.50	โดยระดับความพึงพอเฉลี่ยของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ	4.40	ซึ่งสูงกว่าปี	2561	
ท่ีรอ้ยละ	4.38	ท้ังนีบ้รษัิทยงัคงวางแผนและปรบัการให้บรกิารเพือ่เพิม่คะแนนเฉลีย่ให้อยูท่ี่ระดบัรอ้ยละ	4.50	ในปี	
2563	เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการให้บรกิารลกูคา้และความรูค้วามสามารถของพนกังานขายอยา่งตอ่เนือ่ง	และจาก
ผลการประเมนิความพงึพอใจบรษัิทไดมี้การนำามาวเิคราะห์แยกออกเป็นกลุม่	ตามหลกัเกณฑด์ว้ยการพจิารณาจาก
	 	 -	ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
	 	 -	ความรู้รอบตัวเรื่องสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	 	 -	บุคลิกภาพ	การสื่อสารกับลูกค้า
	 	 -	ทักษะการแก้ไขปัญหา
	 เพ่ือให้บรษัิทสามารถจัดหาหลกัสตูรการอบรมและข้อแนะนำาท่ีจะช่วยพฒันาทักษะของพนกังานให้มปีระสทิธภิาพ
เพิ่มสูงข้ึนและรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 อันจะส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมตามมาด้วย

7. การจัดการของเสีย
บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเสีย	 จึงมีนโยบายลดปริมาณของเสีย
และการบริหารจัดการของเสีย	อาทิเช่น	การคัดแยกขยะ	ซึ่งบริษัทได้มีการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการช่วยลดปริมาณขยะลง	สามรถนำาขยะเปียกไปทำาเป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซชีวภาพได้	ช่วยลดปริมาณขยะลง	
สามรถนำาขยะเปียกไปทำาเป็นเช้ือเพลงิหรอืกา๊ซชีวภาพได	้เพิม่ความเป็นระเบียบเรยีบและความรม่ร่ืน	ลดมลภาวะ
ที่เป็นพิษ	หลีกเลี่ยงอันตรายจากขยะอันตราย
ซึ่งในปี	2562	บริษัทฯ	 ได้วางเป้าหมายการคัดแยกขยะออกเป็น	4	ประเภท	 ได้แก่	 ขยะเปียก	ขยะทั่วไป	ขยะ
รีไซเคิล	และขยะพิษ	โดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งชุดถังขยะให้ครอบร้อยละ	100	ที่สำานักงานของบริษัททุกแห่ง	รวม
ถึงติดตั้ง	Voice	Sensor	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังให้ถูกประเภท



รายงานประจำาปี 2562  | Annual Report 2019 193

6. Customer relationship and customer satisfaction management
The	Company	has	a	strong	will	to	undertake	its	business	with	regard	to	marketing	trends	and	customer	
relationship	in	order	to	maintain	good	relationships	with	customers	and	stakeholders.	The	Company	
welcomes	customers	to	partake	in	improving	customer	services	through	customer	satisfaction	and	feed-
back	survey.	In	2019,	the	Company	set	a	target	of	customer	satisfaction	level	at	4.50	while	the	average	
customer	satisfaction	score	stood	at	4.40,	higher	than	2018	of	4.38.	For	the	year	2020,	the	Company	
aims	to	continue	its	course	of	improving	quality	of	customer	services	and	consistently	enhancing	capa-
bilities	of	its	sale	force.	The	customer	satisfaction	survey	was	also	structured	by	certain	criteria	listed	
below	for	further	analyses	
	 	 -	Skills	related	to	sales
	 	 -	Knowledge	on	advertising	media	and	the	Company’s	products
	 	 -	Personality	and	customer	communication
	 	 -	Problem-solving	skill
These	analyses	are	to	help	the	Company	find	training	curriculums	and	suggestions	useful	for	develop-
ing	employee	skills	to	be	more	efficient	to	address	rapidly-changing	needs	of	customers	and	improve	
competitiveness	of	the	Company	within	the	industry.	

7. Waste Management 
Efficient	utilization	of	resources	and	reduction	of	waste	are	considered	highly	important.	Therefore,	the	
Company	set	forth	policies	to	reduce	waste	and	promote	waste	management	that	include	waste	sort-
ing.	The	Company	has	been	encouraging	everyone	to	sort	waste	before	disposal	to	reduce	quantity	of	
waste	and	toxic	pollution	as	well	as	avoid	any	harm	from	hazardous	waste.	Organic	waste	can	be	used	
to	produce	fuel	or	biogas	and	waste	sorting	also	helps	promote	cleanliness	and	tidiness	at	workplace.		
For	2019,	the	Company	set	a	goal	to	classify	waste	into	4	groups	which	are	organic	waste,	general	
waste,	recyclable	waste	and	hazardous	waste	and	provide	100%	of	waste	containers	for	all	office	build-
ings.	Voice	sensors	are	to	be	installed	at	those	waste	containers	to	notify	people	to	sort	waste	correctly	
before	littering.	
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8. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บรษัิทสง่เสรมิการใชก้ระบวนการทางธรุกจิเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชวีติ	ช่วยสร้างเศรษฐกจิและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย		ผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัท	คู่ค้าของบริษัท		ดังเช่น	การพัฒนา
ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	โดย
ในปี	2562	บริษัทได้พัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษโดยได้เพิ่มการประมาณการระยะ
เวลาที่ผู้ขับขี่จะใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ	 และนอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงการแสดงผลสภาพจราจรใน
เส้นทางต่างๆ	ให้มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น	เพื่ออำานวยความสะดวก	เพิ่มประสิทธิภาพ	และเพิ่มความแม่นยำา
ในการวางแผนการเดนิทางของผูใ้ช้รถใช้ถนนไดม้ากย่ิงข้ึน		อีกท้ังยังเป็นเครือ่งมือสำาคญัในช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสื่อโฆษณาในบริเวณดังกล่าวของบริษัท		

นอกจากนี	้สำาหรบัสือ่โฆษณาบนระบบรถไฟฟา้ใตด้นิ	บรษัิทไดจ้ดัพืน้ท่ีโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พือ่ให้ข้อมูล	ข่าวสาร	
ท่ีเป็นประโยชนแ์กผู่โ้ดยสารท่ีเดนิทางดว้ยรถไฟฟา้ใตด้นิ	ซ่ึงถอืเป็นการรว่มพฒันาคณุภาพชีวติของคนเมืองท่ีเดนิ
ทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจำา

นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านทางสื่อโฆษณาของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการยืดม่ันในแนวคิด	 “การเป็น
มากกว่าสื่อโฆษณา	-	More	Than	Advertising”)	ได้แก่	
	 -	โครงการรณรงค์โทรไม่ขับ	กลับปลอดภัย	โครงการง่วง
ไม่กลับ	ขับปลอดภัย	
 - ร่วมมือกับสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(United	Nations	Development	Programme	:UNDP)	เพื่อ
แสดงเจตณารมย์การดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
ตามเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาต	ิหรอื	
Sustainable	Development	Goals	–SDGs)	ผา่นสือ่โฆษณา
ของบริษัท	เช่น	การใช้สื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อรณรงค์การ
ยุตคิวามรนุแรงตอ่สตรสีากล	รณรงคล์ดการใช้ผลติภณัฑจ์าก
พลาสติก	เป็นต้น
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8. Social Responsibility
Collective	efforts	with	the	Company’s	partners	through	business	processes	are	encouraged	with	the	
objective	to	strengthen	Thai	economy,	communities	and	society.	For	instance,	the	Company	added	an-
other	feature	for	its	Intelligence	Traffic	Condition	Reporting	Board	for	expressways	to	be	able	to	estimate	
time	of	travel	to	different	destinations	as	well	as	improve	traffic	displays	of	various	routes	to	be	more	
realistic.	This	initiative	does	not	only	enhance	efficiency	and	accuracy	in	travel	planning	for	drivers	and	
passengers	but	also	represents	a	key	tool	that	maximizes	effectiveness	and	benefits	of	the	Company’s	
advertising	media	in	respective	areas.	

In	addition,	the	Company	involved	in	community	and	social	development	by	providing	channels	to	pro-
mote	projects	for	public	interests	using	its	advertising	media	as	the	Company	sticks	to	its	“More	Than	
Advertising”	motto.	Sample	projects	are	listed	below.
	 -	Launched	“No	Phone	and	Drive,	Arrive	Safe”	campaign	and	“Drive	Alert,	Arrive	Alive”	campaign.
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	 -	ร่วมรณรงค์และผลักดันโครงการดราก้อนฟลาย	360	ผ่านสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสูค่วามเสมอภาคทางเพศ	ผลกัดนัให้ผูห้ญิงทุกคนสามารถดงึจดุเดน่และศกัยภาพของ
ตนเองออกมา	เพือ่ตอ้งการยกระดบัคณุภาพชีวติของทุกคนในสงัคมให้ดข้ึีน	กบัแนวคดิเพือ่การรณรงคขั์บเคลือ่น
สังคมไทยและสังคมเอเชียไปสู่ความเสมอภาคเท่าเทียมในเพศชาย	และเพศหญิง	

	 -	รว่มกบัมูลนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ	์บริษัทไดร่้วมประชาสมัพันธมู์ลนธิผิา่นเครอืขา่ย
สื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
มลูนธิเิป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการสนบัสนนุท้ังในรปูแบบท่ีเป็นตวัเงนิเพือ่ใชก้จิการของมูลนธิแิละรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงนิ
ผา่นอาสาสมัครท่ีเข้ารว่มในกจิกรรมตา่งๆของมลูนธิ	ิท้ังนีม้ลูนธิมีิภาระกจิหลกัเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ไทยท่ีสญูเสยีพอ่
แม่	และขาดญาติมิตร	โดยมีต้นแบบการดำาเนินงานมาจากองค์กรเอส	โอ	เอส	สากล	(SOS	Children’s	Villages	
International)	ซ่ึงมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่เลีย้งดพูรอ้มเสริมสร้างประสบการณ์ในวยัเดก็ของเหลา่เดก็ดอ้ยโอกาสให้
เตบิโตข้ึนอยา่งสมบูรณ์ในทิศทางท่ีเหมาะสม	รวมถงึไดร้บัการศกึษาสงูสดุตามความสามารถและสามารถประกอบ
อาชีพ	พึ่งพาตนเองได้	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 -	 ร่วมประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเลิกบริโภคเมนูจากปลาฉลาม	 ในโครงการรณรงค์	 “ฉลองไม่ฉลาม”	 ผ่านสื่อ
โฆษณาของบริษัท	 ด้วยการกระตุ้นจิตสำานึกให้สังคมไทยและสังคมโลกหันมาปลูกฝั่งค่านิยมให้กับเยาวชนคนรุ่น
ใหม่และสร้างค่านิยมใหม่ให้ประเทศไทยไม่มีเมนูจากปลาฉลามไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง	งานรวมญาติ	และงานเลี้ยง
ธรุกจิ	เป็นตน้		และโครงการ	“ไม่เอางา ไมฆ่่าชา้ง”	เพือ่รณรงค์ให้สงัคมกคนหยุดซ้ือ	หยุดใช้และหยุดรับผลติภณัฑ์
งาช้าง	
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	 -	Joined	the	United	Nations	Development	Programme	(UNDP)	to	express	the	intention	to	conduct	
business	according	to	the	Sustainable	Development	Goals	of	the	United	Nations	using	the	Company’s	
advertising	media;	for	example,	a	campaign	to	end	violence	against	women	and	a	campaign	for	reduction	
of	use	of	plastic	products.	
	 -	Promoted	Dragonfly	360	project	using	retail	media	in	department	stores	with	the	objective	to	drive	
Thai	society	toward	gender	equality	as	well	as	empower	all	women	to	bring	out	their	strengths	and	po-
tential.	The	campaign	intended	to	enhance	quality	of	living	of	everyone	in	the	society	through	a	concept	
that	helps	move	Thai	society	and	Asian	society	toward	equality	between	men	and	women.	
	 -	Collaborated	with	SOS	Children’s	Villages	under	the	Royal	Patronage	The	Company	conducted	
PR	activities	for	SOS	through	its	out-of-home	media	without	charges	for	5	consecutive	years	aiming	
to	promote	SOS	to	the	public.	The	Company	supported	SOS	both	with	financial	aids	to	support	SOS’s	
operation	and	non-financial	assistance	through	volunteers	who	joined	activities	hosted	by	SOS.	SOS’s	
main	objective	is	to	help	children	who	lost	their	parents	and	do	not	have	relatives	with	the	origin	of	its	
operating	model	from	the	SOS	Children’s	Villages	International	who	has	a	mission	to	take	care	of	un-
derprivileged	children	and	enhance	their	childhood	experience	so	that	they	can	grow	up	in	a	proper	way.	
SOS	ensures	that	these	children	receive	highest	education	according	to	their	capabilities	in	order	to	earn	
their	living	by	having	good	occupations,	rely	on	themselves	and	live	in	the	society	happily.	
-	Conducted	a	PR	campaign	“Celebrate	with	No	Shark	Fins”	to	encourage	Thais	not	to	consume	menu	
made	from	shark	fins	leveraging	on	its	advertising	media.	This	campaign	fosters	a	good	mindset	for	
Thai	society	and	global	society	especially	young	generations	to	discontinue	the	value	of	eating	dishes	
made	from	shark	fins	in	festive	events	such	as	weddings,	family	gatherings	and	business	celebration	
events.	Besides,	the	Company	also	launched	a	campaign	“Be	Ivory	Free”	to	encourage	the	society	to	
stop	buying,	using	and	accepting	products	made	from	ivory.	
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
 Internal Control and Risk Management

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี	 ทั้งด้านการเงิน	 และ
การปฏิบัติงาน	 เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล	
ด้วยการกำาหนดลำาดับข้ันของอำานาจอนุมัติ	และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	
การกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัท	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	3/2563	 เมื่อวันที่	27	 กุมภาพันธ์	2563	 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
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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	3/2020	on	27	February	2020		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	้
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• 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/การตั้งข้อสังเกต 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	เพื่อ
ทำาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท	โดยพีแอนด์แอลได้ทำาการตรวจสอบระบบวงจรรายได้	ระบบวงจร
รายจ่าย	การบริหารทรัพย์สินถาวร	โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับกรอบ	COSO	ซึ่งได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในโดยรวม	ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่ดี	เหมาะสม	โดยผลการตรวจสอบและประเด็น
ที่สำาคัญที่ตรวจพบ	สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. วงจรรายได้
	 บริษัท	มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน	 โครงสร้าง
หน่วยงานและการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 การกำาหนดอำานาจดำาเนินการทางการขายและบัญชีรายได้	 การ
กำาหนดราคาขาย	(Rate	Card)	 และอัตราการให้ส่วนลด	 รวมถึงกำาหนดเป้าหมายในการขายและการจัดทำาแผนการ
ตลาด	การประเมินประเมินความพึงพอใจลูกค้า	โดยบริษัทได้มีดำาเนินการจัดทำาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	
ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างเหมาะสม
	 บริษัทฯ	มีการจัดทำาประมาณการรายได้	ประจำาปี	2562	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	ซึ่งมีการเปรียบ
เทียบประมาณการรายได้	 กับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดให้มีการประชุมทุกๆ	 เดือน	 เพื่อ
รายงานผลประกอบการ	และหาแนวทางในการควบคุมรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการรายได้ที่กำาหนดไว้
	 สำาหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกค้าและการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ	โดยมีการตรวจสอบทะเบียนประวัติลูกค้า	
ในระบบ	Navision	กับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนประวัติลูกค้า	และมีการกำาหนดราคาค่าบริการสื่อโฆษณาของ
สื่อแต่ละประเภท	รวมถึงการกำาหนดการอนุมัติราคาส่วนลดค่าโฆษณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	
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• 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	appointed	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	Revenue	Cycle,	Expenditure	Cycle	and	Fixed	
Asset	Management	according	to	the	COSO’s	framework.	The	auditor	reached	a	conclusion	that	overall	
operational	control	is	satisfactory	and	appropriate.	The	results	from	the	audit	and	other	material	issues	are	
summarized	as	follow.	
 1. Revenue Cycle 
	 The	Company	has	appropriate	internal	control	systems	including	policies,	rules,	operating	manual,	
organization	structure,	roles	and	responsibilities,	level	of	authority	related	to	sales	and	income	account,	
issuance	of	rate	card,	and	discount	rates.	Moreover,	the	Company	put	in	place	proper	sales	targets,	mar-
keting	plans,	customer	satisfaction	surveys	in	writing	approved	by	authorized	persons.	
	 The	Company	set	its	revenue	targets	for	2019	in	writing	with	a	clear	comparison	of	target	reve-
nue	versus	actual	revenue	and	organized	monthly	meetings	to	report	performance	as	well	as	established	
guidelines	to	manage	revenue	to	be	in	line	with	the	estimates	specified	earlier.	
	 Regarding	customer	registration	and	credit	limit	consideration,	the	Company	properly	examined	
customer	records	in	Navision	system	against	customer	registration	documents.	The	Company	also	specified	
service	fees	for	each	type	of	advertising	media	as	well	as	approved	advertising	discounts	in	writing	with	
approvals	from	authorized	persons.	
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	 ในส่วนของการตั้งลูกหนี้	 บริษัทมีการตรวจสอบทะเบียนคุมตารางสื่อกับการออกเอกสารใบแจ้งหนี้	 การ
บันทึกตั้งลูกหนี้เป็นไปตามทะเบียนคุมตารางสื่อครบถ้วน	 รวมทั้ง	มีการลงนาม	และจัดเก็บเอกสารประกอบการตั้ง
หนี้อย่างถูกต้องตามอำานาจดำาเนินการทุกรายการ	สำาหรับการรับชำาระหนี้	ตรวจสอบรายงานการรับชำาระหนี้ในระบบ	
Navision	กับ	พบการบันทึกบัญชีในระบบ	(Navision)	กับเอกสารการรับชำาระหนี้มีความถูกต้องตรงกัน	นอกจากนี้
บริษัทมีการติดตามหนี้เป็นไปตามระเบียบ/ขั้นตอนการติดตามหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน	และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำาหรับลูกหนี้คงค้างเกิน	1	ปี	ตามระเบียบการปฏิบัติงานที่กำาหนด
	 สำาหรับการรายงานภาษีขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำาหนด	และพบเอกสาร	“ใบกำากับภาษี	(ภาษี
ขาย)”	ครบถ้วนตามรายงานภาษีขาย	และมีการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภ.พ.30)	อย่างถูกต้อง	ทันกาลตามระยเวลา
ที่กรมสรรพากรกำาหนด	ในส่วนของรายงานภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	และหนังสือรับรองการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	บริษัทมีการ
จัดเก็บเอกสารหนังสือรับรองการการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายครบถ้วนตามรายงานภาษีถูกหัก	ณ	ที่จ่าย
	 นอกเหนือจากนี้	บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำาใบเสนอราคา,	การขึ้นทะเบียนลูกค้า,	
การตั้งหนี้และการรับเงินอย่างเหมาะสม	มีการกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบ	Navision	ของฝ่ายบัญชี	 และ
การเงิน	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง
 2. การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
	 บริษัทมีการกำาหนดคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการห้ามการคอร์รัปชั่น
ในรูปแบบโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	มีการกำาหนดคำานิยามของการ
คอร์รัปชั่นที่ชัดเจน	และแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมการที่อาจทำาให้นำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมถึงบทบาทหน้าที่
กรรมการ	 และคณะทำางานในการกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน	 รวมถึงมีการ
สื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกองค์ได้รับทราบ	และมีการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นจาก
กิจกรรมดำาเนินงานของบริษัท	ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนสำาหรับผู้ที่รับผิดชอบในการดำาเนินการและมีการ
กำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	สอดคล้องกับคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท
	 ในส่วนของการตรวจสอบควบคุมรูปแบบการคอร์รัปชั่น	การบริจาคเพื่อการกุศล	การให้เงินสนับสนุนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตามที่ระบุในเอกสาร	การให้และการรับของขวัญ	บริษัทมีการจัดทำาเอกสารและ
ดำาเนินการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ		
	 ทั้งนี้	ในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดแผนการตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	(Anti-Corruption	Policy)	หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	โดยหน่วยงานต่างๆ	ของบริษัท	มีการจัดทำาขั้นตอนการทำางานที่สอดคล้องกับระบบ
การควบคุมภายในและป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำาหนดไว้	ได้แก่	ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง	
ระบบงานขาย	 ระบบงานบัญชีการเงิน	 ระบบงานฝ่ายปฏิบัติการ	และสื่อสารคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เรื่องมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัท	
 3. การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทมีการจัดทำาคู่มือบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	มีการประกาศใช้และผ่าน
การลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	และมีการจัดทำาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนและผ่านการลงนามอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และมีการกำาหนดมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงและระบุมาตรการอย่างชัดเจนและถูกต้อง	เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ทุกรายการ	ทั้งนี้	จาก
การตรวจสอบเอกสารประกอบกิจกรรมการควบคุมพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
	 นอกจากนี้	บริษัทมีการกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	
และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	โดยกำาหนดให้พนักงานตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายเป็นคณะทำางานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	 บริษัทมีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำาปี	 เช่น	 ความ
เสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทานหรือสัญญาเช่าพื้นที่หรือสัญญากับพันธมิตร	การกำาหนดการตอบสนอง
ความเสี่ยง	 เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ทุกรายการ	 และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ
การตอบสนองความเสี่ยงพบว่ามีความถูกต้อง	ครบถ้วน	
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	 With	regard	to	account	receivable,	the	Company	verified	media	table	against	invoice	issuance,	
receivable	recording	was	in	full	compliance	with	the	media	table	with	accurate	signatures	and	filing	of							
supporting	documents	according	to	the	level	of	authority	for	all	transactions.	On	accepting	payments,	payment	
reports	were	reviewed	in	Navision	system	and	there	was	no	discrepancy	between	transactions	recorded	in	
Navision	system	and	payment	documents.	Furthermore,	the	Company	collected	debts	in	accordance	with	
procedures/instructions	in	an	accurate	and	complete	manner.	For	receivables	due	over	1	year,	the	Company	
set	allowance	for	doubtful	accounts	according	to	specified	procedures.
	 Regarding	sales	taxes,	the	reporting	was	in	line	with	conditions	set	by	the	Revenue	Department	
and	“tax	invoice	(sales	tax)”	documents	were	complete	according	to	sales	tax	reporting.	Value	added	taxes	
were	filed	properly	in	due	time	using	P.P.30	forms	as	required	by	the	Revenue	Department.		In	addition,	
withholding	tax	reporting	was	complete	as	withholding	tax	certificates	were	documented	appropriately	and	
accurately	consistent	with	the	withholding	tax	reports.	
	 Besides,	the	Company	clearly	and	properly	defined	responsibilities	of	persons	in	charge	of									
quotations,	customer	registration,	receivable	recording	and	payment	acceptance.	Access	rights	to	
information	in	Navision	system	for	Accounting	and	Finance	Department	were	granted	in	writing	and	approved	
by	authorized	persons.		
 2. Anti-Corruption Policy
	 The	Company	has	anti-corruption	measures	in	writing	as	a	manual	for	directors,	executives	and	third	parties	
related	to	the	Company	to	refrain	from	all	forms	of	corruption.	Corruption	was	clearly	defined	and	guidelines	for	activities	
that	are	prone	to	fraud	and	corruption	were	evidently	stated.	The	Company	also	stipulated	roles	of	directors	and	working	
teams	responsible	for	ensuring	compliance	with	anti-corruption	policy.	Anti-corruption	policy	was	regularly	communicated	
with	both	internal	and	external	parties.	Corruption	risk	from	undertaking	business	was	assessed	and	roles	were	defined	
clearly	for	persons	in	charge.	Related	procedures	and	instructions	were	set	consistent	with	the	Company’s	anti-corruption	
manual.	
	 In	auditing	the	control	of	different	forms	of	corruption,	donations	to	charities	and	financial	aids	were	made					
according	to	objectives	of	activities	specified	in	documents.	Offering	and	accepting	gifts	were	undertaken	in	strict					
compliance	with	the	anti-corruption	manual	for	all	cases.	
	 Note	that	in	2019	the	Audit	Committee	issued	an	audit	plan	on	anti-corruption	policy	after	the	Company	was	
certified	as	a	member	of	the	Thai	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption.		Various	units	in	the	
Company	adopted	work	procedures	that	are	in	aligned	with	internal	control	systems	to	prevent	any	incompliance	with	
the	guidelines	including	procurement	system,	sales	system,	accounting	and	finance	system	and	systems	of	operations	
department.	The	anti-corruption	manual	was	disseminated	to	the	Company’s	subsidiaries	and	affiliates	and	anti-corruption	
measures	were	included	in	the	orientation	of	new	employees.	 
 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. การบริหารสินทรัพย์ถาวร 
	 บริษัท	มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน	 โครงสร้าง
หน่วยงานและการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	อำานาจอนุมัติ/อำานาจดำาเนินการและตัวอย่างลายมือชื่อ	 ได้มีการ
จัดทำาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างเหมาะสม
	 การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร	บริษัทมีการอนุมัติสั่งซื้อ	 การเปรียบเทียบราคา	การบันทึกรายการซื้อทรัพย์สิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามอำานาจดำาเนินการและมีการจัดเก็บเอกสารอย่างครบถ้วน	และมีการคำานวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินถาวรที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด
	 การตรวจนับทรัพย์สินถาวร	บริษัทมีรายการทรัพย์สินครบถ้วน	และมีการติดรหัสทรัพย์สินตามทะเบียนอย่าง
เหมาะสมทุกรายการ	มีการจัดทำาแบบฟอร์มการขอนำาทรัพย์สินออกนอกบริษัท	ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจ
อย่างเหมาะสม	ในส่วนของการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างแผนกมีการแจ้งข้อมูลการโอนย้ายผู้ถือครองคนเดิม	และผู้รับ
ผิดชอบคนใหม่ผ่าน	E-mail	พร้อมทั้งมีการบันทึกประวัติผู้ดูแลทรัพย์สินใน	“บัตรทรัพย์สิน”	พร้อมทั้งลงนามกำากับ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	
	 การควบคุมทรัพย์สินถาวร	ประเภทรถยนต์ของบริษัท	ได้มีการจัดทำาประกันภัยรถยนต์	และต่อ	พ.ร.บ.	ชำาระ
ภาษี	อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ	นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดทำาตารางสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบ	Navision	
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 4. Fixed Asset Management 
	 The	Company	has	a	proper	internal	control	including	clear	policies/procedures	and	operating				
manuals,	organization	structure,	roles	and	responsibilities,	approval	authority	and	samples	of	signatures	all	
in	writing	and	approved	by	authorized	persons.	
	 For	purchases	of	fixed	assets,	the	Company	properly	approved,	compared	prices	and	recorded	the	
transactions	according	to	the	approval	authority.	Documents	were	filed	in	complete	and	depreciations	of	
fixed	assets	were	accurately	calculated	based	on	specified	rules.
	 Regarding	inventory	counting	of	fixed	assets,	the	Company’s	list	of	assets	was	verified	in										
complete	and	assets	were	registered	properly	with	specific	codes.	Forms	were	required	to	bring	assets	out	
of	the	Company’s	premise	and	signed	by	authorized	persons.	For	transfers	of	assets	between	divisions,	
emails	were	sent	to	notify	related	parties	of	the	transfers	from	previous	owners	to	new	responsible	persons.					
Custodians	of	assets	were	recorded	in	“Asset	Card”	with	clear	written	signatures.	
	 To	control	the	Company’s	cars	as	one	category	of	the	fixed	assets,	the	Company	purchased	and	
renewed	auto	insurance	policy	in	complete	for	all	items.	Moreover,	the	Company	issued	the	table	of	access	
rights	to	information	in	Navision	system	clearly	in	writing.		
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