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ขอแสดงคว�มนับถือ

(วิภ�วี สุพรหมจักร)
ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกบริห�รสื่อโฆษณ�ศูนย์ฯ

Dear Mr.Palin Lojanagosin
 “Plan B Media offers wide range of OOH media platforms which enable us to quickly 
reach and engage our consumers wherever they are.  Best of all, it integrates a variety of media 
categories into one central provider, which allows us to be more proactive and frees up time for 
other tasks.” 

Yours Sincerely,
Inthira Meesamanyont

General Manager – Marketing, 
CP-Meiji Company Limited

เรียน ผู้บริห�ร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)
 ตลอดเวล�กว่� 5 ปีที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด(มห�ชน) (CPN) ได้ร่วมง�นกับท�งบริษัท 
แพลน บี มีเดีย จำ�กัด(มห�ชน) (Plan B) นั้น ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริก�รสื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัย แต่ยังเป็น
พันธมิตรท�งธุรกิจท่ีได้นำ�ส่ือโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัยท่ีมีคว�มหล�กหล�ยด้วยนวัตกรรมและก�รนำ�เสนอ
รูปแบบใหม่ ซึ่งส�ม�รถผสมผส�นกับแต่ละโครงก�รของ CPN ได้อย�่งลงตัว และช่วยเสริมสร�้งบรรย�ก�ศ
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�สวยง�มและมีคว�มทันสมัย
 CPN จึงมีคว�มยินดีอย่�งยิ่งที่จะแนะนำ� Plan B ในฐ�นะพันธมิตรท�งธุรกิจด�้นสื่อโฆษณ� ซึ่ง
ส�ม�รถร่วมพัฒน�โครงก�รใหม่ๆ ของเร� อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริก�รสื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัยที่เป็นช่องท�ง
สำ�คัญที่ช่วยให้ CPN ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป�้หม�ยได้อย�่งมีประสิทธิภ�พสูงสุด



Dear Mr.Palin Lojanagosin
 I am writing to recommend the goods and services of Plan B Media. I have benn using 
Plan B Media to deliver marketing and advertising objectives for my clients for the past 2016, 
and have always been complete satisfied. They do an excellent job, are always pioneering, and 
offer the most competitive rates in town.
  They have been very reasonably priced, and always provide innovative product with 
creative solutions.
 I’m happy to recommend the goods and services of Plan B Media. If you have any 
questions,feel free to contect me.

Sincerely

(Mr.Kittisak Intapantee)
Marketing Manager

Digital Business GMM Grammy Co.,Ltd.

 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด

 “ตลอดเวล�กว่�10 ปีที่ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมง�นกับบริษัทแพลน บี ท�งบริษัทมิได้เป็นเพียงผู้ให้
บริก�รด้�นสื่อโฆษณ�เท�่นั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรที่ดีท�งธุรกิจ มีก�รพัฒน�และนำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ อย�่งไม่
หยุดนิ่ง ซึ่งสื่อโฆษณ�ของแพลนบีส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป�้หม�ยในวงกว�้งและมีประสิทธิภ�พสูง อีกทั้งแพลน บี ยัง
คำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม บริห�รจัดก�รสื่อโฆษณ�เพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย�่งดีเยี่ยม
 บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีคว�มยินดีอย�่งยิ่งที่จะร่วมง�นกับบริษัทแพลน บี ในฐ�นะพันธมิตรท�งธุรกิจ
ด้�นสื่อโฆษณ� เพื่อร่วมพัฒน�โครงก�รใหม่ๆของเร� ต่อไปในอน�คต”
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร
Message from the Chairman of the Board of Directors

	 ปี	2559	เป็นปีเร่ิมต้นก้าวสู่ทศวรรษท่ี	2	ของบริษัท	แพลนบี	มีเดีย	
จำากัด	(มหาชน)	 ซ่ึงแพลนบียังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองท้ังการ
ขยายพ้ืนท่ีส่ือโฆษณาใหม่ด้วยรูปแบบการเติบโตภายใน	และด้วยการควบรวม
กิจการต่างๆ	ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน
และรักษาศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาวของแพลนบีให้มีความแข็งแกร่ง
พร้อมท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต	
	 และแม้ว่าแพลนบีจะมีกลยุทธ์เน้นการเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 คณะ
กรรมการและผู้บริหารตระหนักดีถึงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมส่ือโฆษณา	จึงได้ให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นการบริหารจัดการความ
เส่ียงรอบด้านท่ีสำาคัญต่อการดำาเนินงานและการพิจารณาลงทุนของบริษัทมากย่ิง
ข้ึน	รวมถึงกำาหนดให้มีนโยบายในการกำากับดูแลการบริหารงานและติดตามผล
การดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง		เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมและบริหารจัดการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันว่าแพลนบีจะสามารถ
ดำาเนินธุรกิจไปตามทิศทางท่ีวางไว้และบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทได้	
	 นอกจากน้ี	บริษัทยังมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่การเติบโตอย่าง
ย่ังยืน	 โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 มี
คุณธรรม	จริยธรรม	ความโปร่งใส	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	
โดยเช่ือม่ันว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม	และความเช่ือ
ม่ันให้กับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว	
ท้ังน้ี	บริษัท	ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันของบริษัท	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
	 ในด้านการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม	บริษัทยังคงให้ความสำาคัญอย่าง
จริงจังและดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	 โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ	อาทิเช่น	ร่วมมือกับบริษัท	
ปันฝัน	ปันย้ิม	จำากัด	ซ่ึงเป็นองค์กรความร่วมมือท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล	
ผ่านการประชาสัมพันธ์จากป้ายโฆษณาของบริษัทในโครงการ“พระมหาชนก	
เพ่ือผู้พิการทางสายตา”	และโครงการ	“ดิจิตอลของเด็กดี”	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	
รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน	มีกระบวนการจัดการท่ีมีคุณภาพ	ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้น
นวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายทิศทางขององค์กร
	 ผมในนามของคณะกรรมการ	บริษัท	แพลนบี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	
ผู้บริหาร	และพนักงาน	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	หน่วยงานราชการ	ลูกค้า	พันธมิตร
ทางธุรกิจ	ตลอดจนพนักงานทุกท่านท่ีให้ความเช่ือถือและให้การสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา	โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่าแพลนบีพร้อมทุ่มเทสร้างผลตอบแทน
และดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืนตลอดไป
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	 Year	2016	marked	the	beginning	of	the	second	decade	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited	
in	doing	business.	Plan	B	continued	to	put	its	efforts	on	business	expansion	in	growing	media	network	
organically	and	inorganically	through	M&A	activities	in	both	Thailand	and	abroad.	These	are	considered	
business	imperatives	for	the	Company	to	lay	a	strong	foundation	and	maintain	its	competitiveness	in	
the	long	run	in	order	to	strengthen	the	organization	to	support	future	aspirations.	
	 Despite	its	ever	expanding	business	according	to	growth-led	strategies,	the	Board	of	Directors	
and	management	team	is	never	complacent	as	uncertainties	lie	in	economic	conditions	and	advertising	
industry	itself.	Therefore,	the	Company	ensures	prudent	risk	management	throughout	the	organization	
in	conducting	business	as	usual	as	well	as	considering	new	investments.	Good	corporate	governance	
policies	and	supervision	and	monitoring	are	in	place	to	control,	manage	and	mitigate	risks	to	remain	
under	an	acceptable	level.	This	is	to	guarantee	that	the	Company	will	operate	its	business	without	
deviation	from	its	direction	to	attain	the	Company’s	goals.	
	 Sustainability	in	business	is	also	stressed	as	good	corporate	governance,	morals,	ethics,	
transparency	and	responsibility	to	society	and	environment	are	strictly	observed	in	the	organization.	
We	have	a	strong	belief	that	good	corporate	governance	will	help	create	added	values	and	gain	trust	
among	shareholders,	investors	and	all	stakeholders	in	the	long	term.	The	Company	also	signed	a	
joint	declaration	with	the	Thai	Private	Sector’s	Collective	Action	Coalition	for	Anti-Corruptions	and	is	
progressing	on	anti-corruption	process	development	to	meet	international	standards.
	 With	regard	to	responsibilities	to	society	and	the	environment,	the	Company	gave	top	priority	
to	social	responsibility	through	various	public	projects	and	activities	to	enhance	quality	of	life	of	people	in	
the	society	especially	social	responsibility	in	conducting	its	business.	For	instance,	the	Company	joined	
Punfun	Punyim	Company	Limited,	a	cooperation	organization	with	the	objective	to	help	people	and	
youth	who	seek	financial	assistance	on	healthcare	in	launching	a	PR	campaign	by	using	the	Company’s	
advertising	media	without	charges.	Two	projects	were	initiated	under	this	endeavor;	“Mahajanaka	for	
the	Blind”	and	“Digital	for	Dek-D”.	Moreover,	the	Company	continued	to	focus	on	organization	and	
human	resources	development	to	improve	competitiveness	through	quality	management	process	that	
encourages	employees	to	innovate	and	participate	in	direction	setting	of	the	organization.
	 On	behalf	on	the	Board	of	Directors,	executives	and	employees	of	Plan	B	Media	Public	
Company	Limited,	I	would	like	to	extend	a	sincere	appreciation	to	shareholders,	government	agencies,	
customers,	business	partners	as	well	as	our	staff	for	your	trust	and	continuous	support.	Shareholders	
can	rest	assured	that	Plan	B	is	committed	to	creating	returns	and	conducting	business	under	good	
corporate	governance	principles	in	order	to	achieve	sustainable	business	growth

Pol.Gen Somchai  Vanichsenee
Chairman of the Board of Directors

พลตำ�รวจเอกสมช�ย ว�ณิชเสนี
ประธ�นกรรมก�ร
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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร
Message from the Chief Executive Officer and Managing Director
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	 นับเป็นเวลา	11	ปีท่ี	บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ได้ดำาเนินธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและพัฒนาช่องทางการส่ือสารทางการ
ตลาดเพ่ือช่วยให้คู่ค้าหรือเจ้าของสินค้าและบริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยส่ือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเน่ือง	ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประเภท
ของส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยและการขยายพ้ืนท่ีให้บริการให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	โดยในปัจจุบันแพลนบีถือเป็นผู้ให้บริการท่ีมีความหลากหลายของส่ือนอก
ท่ีอยู่อาศัยสูงท่ีสุดถึง	7ประเภท	ได้แก่	ส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	ส่ือโฆษณาภาพน่ิง	ส่ือโฆษณาดิจิตอล	ส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ส่ือโฆษณา
ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต	ส่ือโฆษณาภายในสนามบิน	และส่ือโฆษณาออนไลน์	นอกจากน้ี	แพลนบียังคงมุ่งม่ันพัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างต่อ
เน่ือง
	 ถึงแม้ว่าในปีท่ีผ่านมาภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ	11.7	จากปีก่อนหน้า	แต่ด้วยความมุ่งม่ันของผู้บริหารและความร่วม
มือของพนักงาน	แพลนบียังคงพัฒนาธุรกิจส่ือโฆษณาในทุกด้าน	และยังคงสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายในระดับร้อยละ	12.5	คิดเป็นรายได้ของปี	2559	
ท้ังส้ิน	2,446	ล้านบาท	โดยได้ขยายความหลากหลายของส่ือ	จากการเร่ิมให้บริการส่ือโฆษณา	ณ	จุดขายเป็นคร้ังแรกด้วยส่ือโฆษณาดิจิตอลในห้างสรรพสินค้า		
บ๊ิกซี	และยังขยายการให้บริการส่ือโฆษณาดิจิตอลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	อาทิ	ส่ือโฆษณาดิจิตอลภายนอกอาคารห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซี	ส่ือโฆษณาดิจิตอลภายในห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพระราม	9	โดยคำานึงถึงความสำาคัญในความครอบคลุมของส่ือโฆษณาดิจิตอลเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นหลัก	อีกท้ังเปิดให้บริการ	Plan	B	TV	Nationwide	ณ	จุดยุทธศาสตร์จำานวน	60	จุดใน	44	จังหวัดท่ัวประเทศ	ซ่ึง	Plan	B	TV	Nationwide	ถือเป็นเคร่ือง
ยืนยันความสำาเร็จของแพลนบีในฐานะผู้นำาตลาดโฆษณาดิจิตอลนอกท่ีอยู่อาศัยด้วยอัตราการจองซ้ือส่ือท่ีสูงกว่า	75%	ในระยะเวลาเพียง	2	เดือนแรกหลังเปิด
ให้บริการ	ไม่เพียงเท่าน้ัน	แพลนบีได้ควบรวมกิจการของบริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซ่ิง	จำากัด	และบริษัท	ไบรท์	สกาย	มีเดีย	จำากัด	เพ่ือขยายความครอบคลุม
ส่ือโฆษณาภายในสนามบินอย่างต่อเน่ืองโดยครอบคลุมสนามบินกว่า	31	แห่งท่ัวประเทศ	ซ่ึงถือเป็นผู้ให้บริการส่ือโฆษณาในสนามบินท่ีมีพ้ืนท่ีให้บริการมาก
ท่ีสุดในประเทศ	
	 นอกจากน้ัน	ในฐานะผู้นำาทางด้านนวัตกรรมของการบริการส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย	แพลนบีไม่หยุดน่ิงท่ีจะนำาเสนอนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมส่ือ
โฆษณา	โดยได้พัฒนารูปแบบของส่ือบนรถโดยสารประจำาทางรูปแบบใหม่ด้วยไฟเรืองแสงจาก	EL	Technology	เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจ
ให้กับส่ือโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำาทางในช่วงเวลากลางคืน	อีกท้ังยังได้เปิดให้บริการเว็บไซต์	www.CityGlide.com	สำาหรับค้นหาสายรถประจำาทาง
ด้วยระบบจีพีเอสซ่ึงจะช่วยบอกตำาแหน่งของรถประจำาทางฯท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด	ซ่ึงบริการน้ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ	ให้ดีย่ิงข้ึน	
	 สุดท้ายน้ี	อาจกล่าวได้ว่า	ปีท่ีผ่านมาเป็นอีกปีท่ีแพลนบีได้ประสบความสำาเร็จในทุกๆด้าน	 ซ่ึงล้วนเกิดจากแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน	ในนามของบริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ผมใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนแพลนบีด้วยดีมาโดยตลอด	แพลนบีจะมุ่งม่ันและพัฒนาการดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีเพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืนในระยะยาว	โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยช้ันนำาในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต
	 It	has	been	11	years	since	our	business	inception	that	Plan	B	Media	Public	Company	Limited	has	been	operating	out	of	home	advertising				media	
business	and	developing	market	communication	channels	to	help	customers	or	product	and	service	owners	reach	their	target	consumers	through	its	highly	
effective	media.	Not	only	the	Company	succeeded	in	diversifying	its	portfolio	of	out	of	home	advertising	media	but	also	expanding	its	service	network	nationwide.	
Plan	B	is	currently	considered	a	service	provider	with	highest	variety	of	out	of	home	media.	7	types	of	media	in	our	portfolio	include	transit	media,	classic	media,	
dynamic	media,	in-store	media,	mall	media,	airport	media	and	online	media.		Despite	our	strong	presence	and	diverse	offering,	the	Company	still	dedicated	
to	enhancing	its	services	through	innovations	rigorously.	
	 Even	though	overall	advertising	industry	was	in	a	downturn	and	shrank	11.7%	in	2016	compared	the	previous	year,	the	Company	was	diligently	
pursuing	its	business	developments	at	all	fronts	thanks	to	a	strong	commitment	from	management	team	and	constructive	cooperation	from	employees.								
Business	growth	was	maintained	at	12.5%	and	sales	revenue	topped	2,446	million	baht	in	2016.	New	types	of	media	were	added	as	the	Company	commenced	
on	offering	a	media	service	at	the	point	of	sales	through	its	digital	media	in	Big	C	Supercenter	while	continuously	branched	out	its	digital	media	in	other	areas	
such	as	digital	media	outside	Show	DC	Mall	and	digital	media	inside	Central	World	and	Central	Rama	9	with	the	intention	of	gaining	better	access	to	consumers	
through	an	extensive	media	coverage.	Additionally,	Plan	B	TV	Nationwide	was	launched	in	60	key	strategic	areas	in	44	provinces	across	Thailand.	Plan	B	TV	
Nationwide	is	another	proof	of	success	for	Plan	B	as	a	market	leader	in	out	of	home	digital	advertisement	with	a	boasting	75%	media	booking	rate	achieved	
only	2	months	after	its	introduction.	Besides,	Plan	B	acquired	Tuna	Advertising	Company	Limited	and	Bright	Sky	Media	Company	Limited	to	aggressively	
penetrate	airport	media	space	and	became	number	1	airport	media	provider	in	terms	of	service	coverage	with	31	airports	in	the	network	across	the	country.	
	 As	a	leader	in	innovation	for	out	of	home	media,	Plan	B	never	ceases	to	provide	the	media	industry	with	new	products	and	innovations.	New	media	
format	on	buses	was	premiered	using	EL	technology	that	enhances	visibility	and	appeal	of	the	media	during	night	time.	The	Company	also	started	www.
CityGlide.com,	an	online	GPS-enabled	bus	search	tool	that	can	locate	nearest	buses	so	that	bus	riders	can	manage	their	trips	more	effectively.	This	service	
definitely	improves	the	quality	of	life	in	commuting	of	people	in	Bangkok.
	 Lastly,	it	is	not	an	overstatement	to	say	that	the	year	2016	is	characterized	by	our	success	in	many	aspects.	This	would	not	be	possible	without	kind	
supports	from	all	related	parties.	On	behalf	of	Plan	B	Media	Public	Company	Limited,	I	would	like	to	express	my	profound	gratitude	to	shareholders,	customers,	
suppliers,	business	partners	as	well	as	government	and	private	agencies	for	your	long-standing	trust	and	support.	Plan	B	promised	to	devote	its	resources	in	
developing	business	in	accordance	with	good	corporate	governance	policies	to	attain	long-term	sustainable	growth	with	the	goal	to	become	a	regional	leader	
in	out	of	home	media	business	in	the	near	future.

Mr. Palin Lojanagosin
Chief Executive Officer

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

Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.  
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมก�รผู้จัดก�ร
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฎบัตรไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้

 1. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต ์  กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิตหินา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 คณะ
กรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 7 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง โดยไดมี้การหารอืรว่ม
กบัฝา่ยจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง และไดส้รปุรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ สรุปสาระสำาคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของบริษัท รวมท้ังงบการ
เงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำาคัญ
พรอ้มให้คำาแนะนำา รวมท้ังขอ้คดิเห็นท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ือให้ม่ันใจวา่กระบวนการควบคมุภายใน ในการจดัทำางบการเงนิของ
บรษัิทมีความถกูตอ้งเช่ือถอืได ้อีกท้ังมกีารเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคญัอย่างเพยีงพอและทันเวลาตอ่ผูใ้ช้งบการเงนิ สอดคลอ้ง
กบักฎหมายและประกาศตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อกีท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผล
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและให้ความเห็นเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำานึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
พิจารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและของผูส้อบบัญช ี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. Dr. Pennapha Dhanasarnsilp        Member of the Audit Committee
 3. Ms. Monluedee Sookpantarat        Member of the Audit Committee

 The Audit Committee performed their duties as assigned by the Board of Directors and according 
to the Audit Committee Charter that is in alignment with the Stock Exchange of Thailand’s rules. For the                
accounting period of the year 2016, the Audit Committee held a total of 7 meetings where all 3 members of the 
Audit Committee attended with the presence of executives in charge of concerned issues, internal auditors and 
auditors. The Audit Committee prepared a report and submitted to the Board of Directors. Key highlights of the 
year regarding its missions are summarized below.

Financial Statements
 The Audit Committee, jointly with the auditors, the management team and the internal auditors,         
regularly reviewed quarterly and annual financial statements of the Company and its subsidiaries. Important 
issues were deliberated and comments were provided to ensure that internal control processes in preparing 
financial statements are materially accurate and credible and information disclosure is adequate and timely 
in accordance with applicable laws, rules and regulations and other notifications from the Stock Exchange 
of   Thailand and the Securities and Exchange Commission as well as Thai Financial Reporting Standards.                   
Furthermore, the Audit Committee convened with the auditors without the presence of executives or management 
team to make inquiries on issues. With regard to audit results, no material information or significant remark was 
found.

Related Party Transactions and Transactions with Potential Conflict of Interest
 The Audit Committee was required to consider and comment on significant related-party transactions 
and those that might involve a conflict of interest including sufficient information disclosure of the Company and 
its subsidiaries. Its consideration adhered to prudence, reasonableness and best interest of the stakeholders in 
conformity to regulatory conditions of the Stock Exchange of Thailand. 

Internal Control and Risk Management  
 The Audit Committee reviewed the adequacy of the internal control systems of the Company and its 
subsidiaries by considering the reports from internal auditors and the auditors that assessed effectiveness and 
adequacy of the internal control systems, risk management including compliance with policies and approved 
authority of its management practices.  

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

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บรษัิท พแีอนดแ์อล อนิเทอร์นอล ออดทิ จำากดั เป็นท่ี
ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำาปี 2560  ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
ออดิท จำากัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา  มโนเลิศ  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการ
ตรวจสอบประจำาปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัย
สำาคัญ ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2560
 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์และคณุภาพงานของผูส้อบบญัชี สถานะของผูส้อบบัญชี ข้อจำากดัท่ีมีสาระสำาคญั หรอืขอ้กำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้ม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง
 ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด พร้อมท้ังพิจารณาค่า
ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบัปี 2560 โดยนำาเสนอคณะกรรมการบรษัิทและนำาเสนอขอนมัุตติอ่ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2560 ตามขัน้ตอนตอ่ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ผูส้อบบัญชี บรษัิท สำานักงาน อวีาย 
จำากัด เป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระเป็นกลาง และส่งมอบงานตรง
ตามเวลาอย่างสม่ำาเสมอ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท 
สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

 1.  นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
 2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ 
มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ เพือ่ประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นวา่การบรหิารและการดำาเนนิงานของบรษัิทมีการพฒันาดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างตอ่เนือ่ง มีระบบการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 
รายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษัิทมีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญั 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 2016. 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 2017
 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 
2017 and proposed to the Board of Directors and sought approval from the 2017 Annual General Meeting of 
Shareholders according to the process. The Audit Committee regarded EY Office Limited as an auditor who understands 
Company’s business thoroughly, professionally performed duties with independence and unbiasedness as well 
as regularly delivered work in a timely manner. At the 2017 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. Khitsada Lerdwana, C.P.A. Registration No. 4958 and/or
 2. Ms. Vissuta Jariyathanakorn, C.P.A. Registration No. 3853 and/or
 3. Ms. Manee Rattanabunnakit, C.P.A. Registration No. 5313 
  
 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
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�ค่�ตอบแทน
Report of the Nomination and Remuneration Committee

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยมี ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ (กรรมการอิสระ) ดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ (กรรมการอิสระ) และนายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร 
ดำารงตำาแหนง่กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยได้จัดให้มีการ
ประชุม รวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
สรุปได้ดังนี้
 1. พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออก
จากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำากับดูแลท่ีดี บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการมายังบริษัท ดังนั้นคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติท่ีจำาเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
เห็นว่ากรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำาหนด 
และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัย
ทัศนท่ี์กว้างไกล ปฏบัิตงิานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอย่างด ีมีประวตักิารเข้ารว่มประชมุท่ีด ีรวมถงึมสีว่นรว่มใน
การแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำานวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ก่อนนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 2. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซ่ึงได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ
สำาหรับปี 2559 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
 ท้ังนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามรายงานผลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 3. ทบทวนและกลั่นกรองการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 4. ให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขปรบัปรงุนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหากรรมการบรษัิท ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่รบัทราบ
อยา่งสม่ำาเสมอ โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 
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 2016, the Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 members, 2 
of which are independent directors. Dr. Pennapha Dhanasarnsilp (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 2016, the 
Nomination and Remuneration Committee performed its duties under Company’s Charter and scope or respon-
sibilities assigned by the Board of Directors. Three 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.1/2559 on 18 February 2016 to 
approve the nomination and appointment of 3 directors who finished their terms to resume their directorship 
for another term before presenting to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2016 for 
approval. 
 2. Determined directors’ remunerations which are monthly compensation, meeting allowance and annual 
bonus for 2016 to get approval at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 21 April 2016.
Remuneration consideration of the directors was consistent with their roles and responsibilities to the performance 
of the Company as well as a comparison with remunerations of companies in the similar industry according to 
Thai Directors’ Compensation Survey by Thai Institute of Directors. 
 3. Reviewed remuneration considerations of top executives to be in compliance with standards of 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. 
 4. Approved an amendment of policies, practices and processes of director’s nomination to be clearer 
where qualifications of directors must be in alignment with Company’s strategies and suitable for current situ-
ation. 
 The Nomination and Remuneration Committee regularly reported its performance to the Board of 
Directors. In 2016, the Nomination and Remuneration Committee properly fulfilled its duties with full capacity, 
carefulness, prudence, transparency and independence for the best interest of the Company, shareholders and 
other stakeholders. 
  

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษัิท ยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ 
พันธกจิ กลยุทธแ์ละเป้าหมายขององคก์ร เพือ่สง่เสรมิระบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงชว่ย
สรา้งความเช่ือมัน่ให้แกผู่ถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตลอดจนเพิม่มูลคา่และสง่เสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยืน
ของบริษัท
 โดยคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการจำานวน 3 ท่าน กรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ 
ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ก ่พล.ต.อ.สมชาย วาณชิเสน ีประธานคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ ดร.  
เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และนายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ ดำาเนนิการอย่างตอ่เนือ่งในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้บรษัิท กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความระมัดระวงั มคีวามรบัผดิชอบ เป็นไปตามระบบการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและมีการทบทวน
แนวปฏบัิตกิารกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการสำาหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2555 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยตามหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard สำาหรับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ที่บริษัท  ได้รับ มีดังนี้
 1. การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำาปี 2559 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
 2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai 
Investors Association) ประจำาปี 2559 ปี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (100 คะแนน)
 3. การประเมนิความคบืหนา้การพฒันาดา้น Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2559 บริษัทไดมี้การ
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 บริษัทจะยังคงยึดม่ันในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ท่ีได้
กำาหนดขึ้นและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริการ
เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรสนบัสนนุการปฏบัิตหินา้ท่ี รวมท้ังเปิดเผยผลการปฏบัิตดิา้นการกำากบัดแูลกจิการอยา่งตอ่เนือ่ง
และเหมาะสมอันเป็นการสะท้อนถงึการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธภิาพ โปรง่ใส มจีรยิธรรม พรอ้มกบัสง่เสรมิให้บรษัิท
มีหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีทันสมยั สอดคลอ้งตอ่ภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนเพือ่ยกระดบัมาตรฐานและการปฏบัิติ
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 corporate social responsibility. This commitment was integrated into 
its vision, mission, strategies and goals of the organization to promote an effective, transparent, accountable 
management system that builds confidence of shareholders, investors and all stakeholders as well as adds 
values and supports sustainable growth of the Company.
 The Corporate Governance Committee comprises 3 members. The majority of members are independent 
directors appointed by the Board of Directors. The 3 members are Pol.Gen. Somchai Vanichsenee ,the Chairman of 
Corporate Governance Committee, Dr. Pennapha Dhanasarnsilp, member of Corporate Governance Committee 
and Mr. Ekapak Nirapathpongporn, member of Corporate Governance Committee.
 In 2016, 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. “Very Good” for Corporate Governance Report of Thai Listed Companies by Thai Institute of Directors 
in 2016.
 2. “Excellent” (Score:100) for AGM Checklist by Thai Investors Association in 2016,.
 3. For anti-corruption development progress for listed companies in 2016, the Company 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 polices and business ethics 
of the Company that were put in place as well as constant improvements and development of corporate governance 
polices by encouraging its directors and executives to enroll in training curriculum  that support them in undertaking 
their responsibilities. Evaluation results from corporate governance efforts are disclosed properly on a regular 
basis which reflects effective, transparent, ethical management. The Company also makes sure that its good 
corporate governance principles are up-to-date and in alignment with changing environment to constantly lift 
standards and practices of good corporate governance of the Company. 

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท แพลน บี มเีดยี จำากดั (มหาชน) ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บรษัิท เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุให้บรษัิท มกีารบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองคก์ร ท้ังนีเ้พือ่ให้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององค์กร
สามารถเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลวา่ การดำาเนนิงานเชิงกลยุทธข์องบรษัิทมุ่งไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำานวน 4 คน ได้แก่นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร และนายธเนษฐ์ โลจนะโกสินทร์ ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีภายใตก้ฎบัตรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และขอบเขต
อำานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจำานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำาคัญสรุปได้ ดังนี้
 1. รับทราบความเสี่ยงที่สำาคัญสำาหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 2. กำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทเพื่อให้ม่ันใจว่า นโยบายและ
กฎบัตรดงักลา่วยังคงมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หนว่ยงานกำากบั
ดูแลกำาหนด
 4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสำาคัญอย่าง
สม่ำาเสมอ
 จากการดำาเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้มีการพิจารณาและ
ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทและได้กำาหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง      

(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 reasonably 
confident that the Company’s strategic conducts will effectively and efficiently lead the Company to meet its goals 
and objectives. As of 31 December 2016, the Risk Management Committee consisted of 4 directors and senior 
executives as follow: Mrs. Monluedee Sookpantarat, Chairman of Risk Management Committee, Dr. Pinijsorn 
Luechaikajohnpan, 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 2016, one Risk Management Committee 
meeting was held to deliberate important agenda items summarized below
 1. Acknowledged significant risks for 2016 and considered and approved risk management guidelines. 
 2. Consistently supervised and monitored risk management to be in compliance with policies and 
frameworks.
 3. Reviewed guidelines and Risk Management Committee Charter to ensure that policies and the 
Charter are suitable with the Company’s business model and conforming to rules and regulations stipulated by 
regulatory authorities. 
 4. Reported the Board of Directors on risks and important risk management practices on a regular 
basis. 
 From the above actions, the Risk Management Committee concluded that the Company was aware of 
risk factors covering its key business operations and put in place a risk management system that is adequate, 
suitable, effective and in accordance with corporate governance policies, internal control systems as well as 
applicable laws, rules and regulations.  

  (Mrs. Monluedee Sookpantarat)
Chairman of Risk Management Committee
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คณะกรรมก�รบริษัท
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น�ยปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
Mr. Palin Lojanagosin  
ประธ�นเจ�้หน�้ที่บริห�ร 
Chief Executive Officer

น�ยณัฐวุฒิ อู่ย�ยโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom
ประธ�นฝ่�ยปฏิบัติก�ร
Chief Operating Officer 

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

น�ยประสงค์ จรุงเบญจธรรม
Mr. Prasong Jarungbenjatham
ประธ�นฝ่�ยก�รเงิน
Chief  Financial Officer

ดร.พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์ 
Pinijsorn Luechaikajohnpan ,Ph.D.    
กรรมก�รผู้จัดก�ร
Managing Director

ผู้บริห�รบริษัท
Executive Officers



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 27

โครงสร้�งองค์กร
Organization Chart

ฝ�่ยพัฒน�ธุรกิจ
Business Research & 

Development

ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
Operation

น�ยณัฐวุฒิ อู่ย�ยโสม
Mr. Nuttawut Uyaisom

ฝ่�ยส่ือโฆษณ� ณ จุดข�ยสินค้�
In Store Media

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

Luechaikajohnpan ,Ph.D. 
(Acting)

ฝ�่ยข�ยและก�รตล�ด
Sales & Marketing

ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
Accounting & Finance

น�ยประสงค์ จรุงเบญจธรรม 
Mr. Prasong Jarungbenjatham

ฝ่�ยสนับสนุนธุรกิจ
Corporate Service

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

Luechaikajohnpan ,Ph.D
(Acting)

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมก�รบริห�ร
Executive Committee

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
Internal Audit

สำ�นักกรรมก�รบริห�ร
Executive Office

กรรมก�รผู้จัดก�ร
Managing Director

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
Pinijsorn Luechaikajohnpan,Ph.D.  

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

น�ยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
Mr. Palin Lojanagosin

น�ยปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
(รักษ�ก�ร)

Mr. Palin Lojanagosin
(Acting)

    คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
Corporate Governance Committee 

      คณะกรรมก�รสรรห�และ
           กำ�หนดค่�ตอบแทน 
Nomination and Remuneration         
                 Committee 

         คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
          Risk Management  Committee 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
  Audit Committee 

น�งส�วพ�ขวัญ  วงศ์พลทวี 
Ms. Phakwan 

Wongphontawee
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จุดเด่นด�้นก�รดำ�เนินง�น
Operation Highlight

อัตราการเติบโตของรายได้
Revenue Growth Rate

OOH Plan B

โอก�สในก�รเติบโตในอน�คต จ�กตล�ดสื่อโฆษณ�รวม 
ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งเพียง 2% ของอุตส�หกรรม

สื่อโฆษณ�รวม
Future growth potential from overall media

market – only a small 2% market share in overall media 
industry for Plan B

อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้รวมเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ในอัตร�ที่สูงกว่�อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�

นอกที่อยู่อ�ศัยอย�่งมีนัยสำ�คัญ
Significantly higher 3-year average

revenue growth rate compared to overall 
Out of Home media industry

ผู้นำ�ในอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�นอกที่อยู่อ�ศัย
ด้วยส่วนแบ่งตล�ด 21%

A leading out of home media operator 
with 21% market share

1Source: The Neilsen Company (Thailand) Limited

พัฒน�สื่อโฆษณ�ใหม่ที่พร้อมให้บริก�ร

เพิ่มขึ้นกว่า 33%
Over 33% active new media

ร�ยได้จ�ก 3 สื่อหลักที่สมดุล
Balanced revenue from 

3 key media types

มูลค่าสื่อโฆษณาพร้อมให้บริการ
Available Media Capacity

สัดส่วนรายได้จาก 4 
สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยหลัก

Revenue Contributions

ส่วนแบ่งตลาดในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
Out of Home Media Market Share 1

11,676

+9.4% +28.6%

79%

21%

9,751 9,321

1,465

2,154

2,422

2557
2014

2557
2014

2558
2015

2558
2015

2559
2016

25592

2016

2ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รรวมสปอร์ตม�ร์เก็ตติ้ง
 Service Revenue including sports marketing

3,025
 ล้�นบ�ท
mil. Baht

4,011
 ล้านบาท
mil. Baht

33%
เพิ่มขึ้นกว่� 

รายได้ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทุกสภาวะอุตสาหกรรม
Delivered consistent growth amidst slowdown advertising industry
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+29.0%

+37.2%

+36.2%

+18.2%

1,469

621

2,170

894

2,446

868

207

4201

ข้อมูลท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญ
 Financial Highlight

รายได้รวม(ล้านบาท)
Revenue (mil.Baht)

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit (mil.Baht)

ค่าใช้จ่ายการลงทุน (ล้านบาท)
CAPEX (mil.Baht)

ลงทุนขยายธุรกิจด้วย CAPEX ที่เติบโต
เฉลี่ย 37.2% เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของสื่อ และขยายพื้นที่ให้บริการทั่ประเทศ
Continuous expansion with CAPEX growth of 
CAGR 37.2% for media diversification and nationwide 
footprint

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

389
329

619

14%
19%1

15.7%1

2557     2558       2559

2557     2558       2559 2557     2558       2559

2557     2558       2559 2557     2558       2559

 /2014      /2015      /2016

 /2014      /2015      /2016  /2014      /2015      /2016

 /2014      /2015      /2016  /2014      /2015      /2016

1กำาไรสุทธิไม่รวมค่าใช้จ่ายสำาหรับพนักงานเกี่ยวกับ	IPO	โบนัส	และค่าใช้จ่ายในโครงการ	ESOP	ซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานและผู้บริหาร	
จำานวน	19.6	ล้านบาท	และ	32.4	ล้านบาท	ในปี	2558	และ	2559	ตามลำาดับ	
Net	profit	excluding	extraordinary	expenses	from	IPO	bonus	and	ESOP	program	in	the	amount	of	
19.6	million	baht	and	32.4	million	baht	in	2015	and	2016	consecutively	

EBITDA (ล้านบาท / mil.Baht)

3841
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ก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในรอบปี 2559
Key Milestones in 2016

การเปิดให้บรกิารสือ่โฆษณา
ภาพนิ่ง	ครอบคลุมจังหวัด
อุดรธาน	ีจำานวน	50	ป้าย
Launched	a	static	media	
service	in	Udon	Thani		
province	starting	with	50	
billboards.

ควบรวมกจิการ	บริษัท	ทนูา่
แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำากัด	เพื่อ
ขยายสื่อโฆษณาในสนาม
บินท้ัง	28	แห่งของการท่า
อากาศยาน
Acquired	Tuna	Advertising	
Co.,	Ltd.	to	expand	airport	
media	in	all	28	airports	
operated	by	Department	
of	Airports

จัดตั้ง	Plan	B	(Malaysia)	
SDN.	BHD.	 เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจสื่ อ โฆษณาท้ังสื่อ
โฆษณาบนระบบขนส่ง
มวลชน	 สื่อโฆษณาภาพ
นิง่	และสือ่โฆษณาดจิิตอล
ในประเทศมาเลเซีย
Founded	Plan	B	(Malaysia)	
SDN.	BHD.	to	develop	
advertising	media	business	
in	Malaysia	focusing	on	
transit	media,	static	media	
and	digital	media.	

การเปิดให้การบริการสือ่โฆษณาดจิติอล
ขนาดใหญ่หน้าศูนย์การค้า	Show	DC	
บริเวณถนนพระราม	9
Commenced	on	a	digital	media	ser-
vice	with	a	large-sized	digital	screen	
in	front	of	Show	DC	Complex	on	
Rama	9	Road.

ควบรวมกจิการ	บรษัิท	ไบรท	์
สกาย	มเีดยี	จำากดั	เพือ่ขยาย
ธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบิน
ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
Acquired	Bright	Sky	Media	
Co.,	Ltd.	to	grow	and	diversify	
its	airport	media	business.		

การเปิดให้บริการเครือข่ายสื่อ
โฆษณาดิจิตอล	Plan	B	TV	
Nation	wide	จานวน	60	จอภาพ
ใน	44	จังหวัด	เพื่อขยายความ
ครอบคลมุของสือ่โฆษณาดจิติอล
ไปยังทั่วประเทศ	

มกร�คม

พฤษภ�คม 

สิงห�คม

กรกฎ�คม

มีน�คมJANUARY

MARCH

Introduced	a	digital	advertising	
media	network	service,	Plan	
B	TV	Nation	Wide	with	60	
screens	in	44	provinces	to	
attain	a	national	coverage	
of	digital	media.
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ได้รับเลือกให้	 เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการ
บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย	และ	บริษัท	ไทย	ลีก	
Appointed	as	an	official	business	
agency	to	manage	rights	of	
Football	Association	of	Thailand	
(FAT)	and	Thai	League	Co.,	Ltd.	

การเปิดให้บริการเว็บไซต์	CityGlide.com	 เพื่อให้บริการ
ค้นหาและคำานวนเวลาในการมาถึงของรถโดยสารประจำา
ทางปรับอากาศ

Launched	CityGlide.com	
for	bus	users	to	search	
and	estimate	arrival	time	
of	air-conditioned	buses.

การเปิดให้บรกิารสือ่โฆษณา
ดิจิตอล	Central	in-store	
network	จำานวน	10	จอภาพ	
ภายในศนูย์การคา้เซ็นทรลั
เวลิด	์และเซ็นทรลั	พระราม	9
Began	offering	Central	
in-store	network	digital	
media	with	10	screens	
inside	Central	World	
and	Central	Rama	9	
department	store.	

การเปิดให้บรกิารสือ่โฆษณา
เคลื่อนท่ี	Bus	EL	สื่อรูป
แบบใหม่	 เพื่อเพิ่มความ
โดดเด่นให้กับสื่อโฆษณา
บนรถโดยสารประจำาทางใน
ยามค่ำาคืน	
Launched	Bus	EL,	a	new	
non-static	media	service	
on	buses	that	promotes	
visibility	of	advertising	
media	on	buses	during	
the	night.

กันย�ยน AUGUST SEPTEMBER

JULY

เมษ�ยน APRILMARCH
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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 356,500,000.00	บาท

จำ�นวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นส�มัญ) 3,565,000,000	หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 351,613,048.20	บาท

จำ�นวนหุ้นจดทะเบียนชำ�ระแล้ว (หุ้นส�มัญ) 3,516,130,482	หุ้น

มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ 0.10	บาท

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ 1213/420	ซอยลาดพร้าว	94(ปัญจมิตร)	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

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

โทรศัพท์ (662)	530-8053-6

โทรส�ร (662)	530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

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

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

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
93	ชั้น	14	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	(662)	009-9000	
โทรสาร	:	(662)	009-9991
TSD	Call	center:	(662)	009-9999
Website:	http://www.set.or.th/tsd
E-mail:	SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	(เดิมชื่อบริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด)
ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	10110	
โทรศัพท์:	(662)	264-0777		โทรสาร:	(662)	264-0789	ถึง	90
นางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3853
นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4958
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 356,500,000.00	Baht

Number of Registered Shares (Ordinary Shares) 3,565,000,000	shares

Paid-Up Registered Shares 351,613,048.20	Baht

Number of  Paid-Up Registered Shares (Ordinary Shares) 3,516,130,482		shares

Par Value 0.10	Baht

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

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

Telephone (662)	530-8053-6

Facsimile (662)	530-8057

Homepage www.planbmedia.co.th

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

Investor Relations Department Name:	Mr.	Wacharapong	Leethochawalit
Contact	Place:	1213/420	Soi	Lat	Phrao	94	(Panchamitra),	Plubpla,	
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	Ratchadaph-
isek	Road,	Dindaeng,	Bangkok	10110
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
Nature Of Business

การดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	ที่
ทุ่มเทกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยสำาหรับแบรนด์และสินค้าในระดับ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย	 ให้คำาปรึกษาในการวางแผนการตลาด	 การคิดเนื้อหาและนำาเสนอสื่อโฆษณา	(Content								
Development)	รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา	(Media	Network)	โดยสื่อที่ให้บริการเน้นความหลากหลาย	ทั้ง
ในดา้นรปูแบบ	ขนาด	สถานท่ีตดิตัง้	และเทคนิคในการนำาเสนอ	นอกจากนียั้งให้ความสำาคญักบันวตักรรมเพือ่คอยพฒันา
ให้สื่อโฆษณาสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร	 	 รวมไปถึงการผลิตช้ินงานโฆษณา	(Media	
Production)	ติดตั้ง	และดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา
	 ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น	7	ประเภทหลักดังนี้	

1.	 สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	(Transit	Media)	
2.	 สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	(Classic		Media)
3.	 สื่อโฆษณาดิจิตอล	(Dynamic	Media)
4.	 สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	(Mall	Media)
5.	 สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต	(In-Store	Media)
6.	 สื่อโฆษณาภายในสนามบิน	(Airport	Media)
7.	 สื่อโฆษณาออนไลน	์(Online	Media)

	 นอกจากนี้ในปีพ.ศ.	2559	บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	และ	บริษัท	พรีเมียร์	ลีก	(ไทยแลนด์)	ซึ่งได้ดำาเนินการภายใต้กลุ่ม
ธุรกิจใหม	่ได้แก่

8.	 สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง	(Sports	Marketing)
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Business Overview
	 Plan	B	Media	Public	Company	Limited	is	one	of	the	leaders	in	out	of	home	media	service	provider	who	
offers	a	broadest	range	of	out	of	home	media	in	the	region	in	terms	of	formats,	sizes,	installation	locations	and	
presentation	techniques	to	cater	to	different	needs	of	different	customer	segments.	The	Company	provides	full	
advertising	media	services	covering	consultation	on	media	planning	and	marketing,	content	development;	media	
network	development,	media	production	and	installation	as	well	as	media	maintenance	throughout	advertising	
media	management	cycle.
		 The	Company’s	out	of	home	media	business	can	be	divided	into	7	categories	based	on	media									
categories	outlined	below:

1.	 Transit	Media
2.	 Classic		Media
3.	 Dynamic	Media
4.	 Mall	Media
5.	 In-Store	Media
6.	 Airport	Media
7.	 Online	Media

	 Furthermore,	in	2016	the	Company	commenced	on	its	new	business	development	as	an	official	busi-
ness	agency	in	right	management	for	Football	Association	of	Thailand	(FAT)	and	Thai	League	Company	Limited	
operated	under	a	new	business	group	which	is

8.	 Sports	Marketing
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แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
1.1	สื่อโฆษณาภายนอก	และ	ภายในรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ		
	 สื่อโฆษณาประเภทแรกท่ีบริษัทพัฒนาและเริ่มให้บริการมาตลอดระยะเวลา	11	ปีตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจใน

ปีพ.ศ.	2548	 โดยเริ่มแรกได้รับสัญญาสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก)	 ในการเป็นผู้ให้
บริการพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำาทางฯ	จำานวนกว่า	1,000	คัน	และต่อมาในช่วง
ปีพ.ศ.	2550-2552	ได้ขยายสู่รถโดยสารประจำาทางเอกชน	ซึ่ง	ณ	สิ้นปีพ.ศ.	2559	บริษัทฯได้รับสิทธิในการ
ให้บริการสื่อโฆษณาครอบคลุมสายรถประจำาทางกว่า	109	เส้นทาง	โดยมีรถประจำาทางฯที่ให้บริการรวมทั้ง
สิ้นจำานวน	1,845	คัน	แบ่งเป็นรถขสมก.	จำานวน	1,108	คัน		และรถร่วมเอกชนจำานวน	737	คัน	ทั้งนี้สื่อที่
ติดตั้งในรถโดยสารประจำาทางมี	2	ประเภทหลัก

a.	 สือ่โฆษณาภายนอกรถประจำาทางฯ	หรือโฆษณาบิลบอรด์เคลือ่นท่ี	นยิมใช้เพือ่การสรา้งกระแสและ
การรับรู้ของแบรนด	์สามารถเข้าถึงผู้สัญจรบนท้องถนนกว่า	300,000	รายต่อวัน	ซึ่ง	90%	ของผู้
บรโิภคสามารถระลกึถงึตราสนิคา้ได	้ส่ือโฆษณาในรปูแบบสติก๊เกอร์จะถกูตดิตัง้ห่อหุ้มอยูบ่นพืน้ผวิ
ด้านนอกของตัวรถ	(Removable	Sticker	Wrap)	ทั้งในลักษณะ	Full	Wrap,	Half		Wrap	และแบบ	
Mock-up	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	

b.	 สื่อโฆษณาติดตั้งภายในรถโดยสารประจำาทางฯ	ผู้ใช้บริการรถประจำาทางใช้บริการรถประจำาทางฯ
เฉลี่ย	2-3	ครั้งต่อวัน	 โดยใช้เวลาเฉลี่ยนกว่า	45	นาทีต่อครั้ง	 โดยส่ือโฆษณาภายในตัวรถนั้น
สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	โดยมีรูปแบบสื่อที่หลากหลาย	อาทิ	บริเวณหลังเบาะ
ผู้โดยสาร	บริเวณทางขึ้น-ทางลง	และ	บริเวณขอบเพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสาร	และจอ	LCD	ที่รับ
สายตาผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี	

TRANSIT MEDIA
ส่ือโฆษณ�บนระบบขนส่งมวลชน 01

Full	Wrap
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Can	be	further	classified	into	2	types	which	are
1.1	Advertising	media	outside	and	inside	air-conditioned	buses
	 	The	Company	has	been	developing	and	providing	these	advertising	media	for	over	11	years	since	

the	beginning	of	its	business	in	2005	starting	from	a	concession	contract	with	Bangkok	Mass	Transit	
Authority	(BMTA)	to	offer	advertising	media	outside	and	inside	of	over	1,000	air-conditioned	buses.	
Later	on	during	2007-2009,	the	service	extended	to	private	buses	and	became	a	leader	in	advertising	
media	in	buses.	At	the	end	of	2016,	the	Company	was	granted	rights	to	provide	advertising	media	
services	to	118	routes	covering	1,845	buses,	of	which	1,108	are	operated	by	BMTA	while	another	
737	are	private	joint	buses.	There	are	2	key	types	of	media	installed	in	buses:

a.	 Advertising	media	outside	buses	or	moving	billboard:	This	type	of	media	is	popular	in	
raising	brand	awareness	and	easy	to	go	viral	as	it	can	access	over	300,000	commuters	
on	the	streets	daily	and	90%	of	consumers	will	remember	the	brands.The	sticker	media	
are	wrapped	around	the	exteriors	of	air-conditioned	buses	using	removable	sticker	wraps	
available	in	forms	of	full	wrap,	half	wrap	and	2D	or	3D	mock-up.	

b.	 Advertising	media	inside	buses:	Bus	users	make	2-3	trips	a	day	and	spend	45	minutes	
per	trip	on	average.	This	type	is	geared	towards	air-conditioned	bus	passengers	through	
various	media	formats/spots	such	as	behind	passenger	seats,	around	door	areas,	on	the	
spaces	near	the	ceiling	over	the	passenger	seats	as	well	as	LCD	screens	on	passengers’	
lines	of	sight	inside	the	bus.

Half	Wrap 2D/3D

LCD	On	BusIn	Bus
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1.2	สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
	 สือ่ท่ีบรษัิทเริม่ให้บรกิารในปีพ.ศ.	2554	โดยสือ่โฆษณาประเภทนีมี้กลุม่เป้าหมายคอืผูโ้ดยสารรถไฟฟา้มหานคร

กว่า	400,000	แสนรายตอ่วนั	ซึง่เป็นกลุม่นกัเรียน	นกัศกึษา	และพนกังานออฟฟติ	ทีมี่กำาลงัซ้ือในระดบัปาน
กลางถึงสูง	 ท้ังนี้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้ามหานครมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีจากแผนการขยายเส้นทางเดินรถ
ของรถไฟฟ้ามหานคร	รวมไปถึงการเติบโตของจำานวนผู้โดยสาร	ทั้งนี้ระบบการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ	ชั้นใน	กรุงเทพฯ	ชั้นนอก	และปริมณฑลที่
สมบูรณแ์ละมีศกัยภาพในการเป็นระบบขนสง่มวลชนหลกัในอนาคต	โดยสือ่ของบรษัิทประกอบไปดว้ย	จอแส
ดงข้อมูลรถไฟฟ้ามหานคร	พร้อมโฆษณา	(Passenger	Information	Display	-	PIDs)	ป้ายโฆษณาบนประตู
ชานชลา	(Platform	Screen	Door-	PSD)	สื่อโฆษณาดิจิตอล	เอ็มอาร์ที	(Digital	@	MRT)	และป้ายโฆษณา
บริเวณราวจับภายในขบวนรถ	(Handgrip)	

จอดิจิตอลในรถไฟฟ้า	(Digital	MRT)

วิดิโอวอลล์	(Video	Wall)

Passenger	Information	Display	(PID)
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1.2		Advertising	Media	in	MRT	system
	 This	media	service	was	initiated	in	2011	to	target	over	400,000	MRT	passengers	who	are	students	

and	office	employees	with	medium-to-high	purchasing	power.	These	advertising	media	have	a	
strong	growth	potential	as	MRT	is	a	fast-growing	mass	transit	network	in	terms	of	both	number	of	
passengers	and	service	routes.	Besides,	MRT	is	a	mass	transit	system	whose	network	perfectly	
connects	inner	Bangkok	to	outer	Bangkok	and	its	vicinities	and	has	potentials	to	become	a	major	
mass	transit	system	in	the	future.	The	Company’s	media	consist	of	digital	displays	inside	the	trains,	
digital	displays	on	the	platforms	(Passenger	Information	Display:	PIDs),	signs	on	the	glass	walls	
between	platforms	and	tracks	(Platform	Screen	Door:	PSD),	Digital	@MRT	media	and	signs	on	
handgrips	inside	the	trains	(Handgrip).

ดิจิตอล	เอ็มอาร์ที	(Digital	@	MRT)

Platform	Screen	Door	(PSD) ป้ายโฆษณาบริเวณราวจับภายในขบวนรถ	(Handgrip)
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Metro	Poster

Uni	Pole

Pole	Wrap

Gateway	Billboard

CLASSIC MEDIA
สื่อโฆษณ�ภ�พนิ่ง02

สือ่ป้ายโฆษณาภาพนิง่ของบรษัิทท่ีให้บรกิารเป็นสือ่โฆษณาท่ีมีความหลากหลาย	และโดดเดน่ดงึดดูความสนใจไดด้ว้ยรปู
แบบการนำาเสนอท่ีแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืน	 โดยมุ่งเน้นการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ
ในบริเวณยุทธศาสตร์ที่มีการจราจรและประชากรหนาแน่น	 เพื่อการมองเห็นที่เด่นชัดและบ่อยครั้ง	 บริษัทฯได้คิดพัฒนา
สื่อโฆษณาบนทางเท้า	และ	โฆษณาบนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	และ	ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมถนน
สายหลัก	บนการทางพิเศษฯ	และภายนอกอาคารสำาคัญต่างๆ	ซึ่งในปัจจุบันสื่อโฆษณาของบริษัทฯมีการกระจายตัวและ
ครอบคลุมบริเวณสำาคัญต่างๆทั้งในย่านธุรกิจ	และแหล่งชุมชนในกรุงเทพฯ	และ	ปริมณฑล	

Various	kinds	of	out	of	home	classic	media	service	are	offered	by	the	Company	to	appeal	to	consumers	through	
differentiated	presentations	compared	to	other	service	providers	especially	in	strategic	areas	with	heavy	traffic	
and	high	population	density	for	clear	visibility	and	high	frequency	of	exposure.	The	Company	created	and	de-
veloped	small	and	large	advertising	media	on	pavements	and	Expressway	Authority	of	Thailand’s	major	roads,	
on	expressways	and	outside	buildings.	Currently,	the	Company’s	classic	has	the	highest	coverage	spanning	
across	business	areas	and	communities	in	Bangkok	Metropolitan	Area.
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นอกจากนีเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการเข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคในวงกว้างท่ีครอบคลมุมากขึน้นอกเหนอืจากกรงุเทพฯ		บริษัท
ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภาพนิ่งไปยังจังหวัดสำาคัญต่างๆ	 โดยคำานึงถึงปริมาณประชากรและนักท่องเท่ียว	 จำานวน
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญๆ	และจุดติดตั้งยุทธศาสตร	์โดยได้เริ่มให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และจังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี	4	ศูนย์กลางธุรกิจของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	และเป็นประตูสู่อาเซียนเช่ือมต่อไปยังประเทศลาว	ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนจากเมืองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
เมืองช้ันนำาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทั้งนี้ศักยภาพการกระจายตัวและครอบคลุมของสื่อโฆษณาภาพนิ่งตามจังหวัด
สำาคัญอื่นๆนั้น	บริษัทได้ผนึกกำาลังร่วมมือกับ	บริษัท	ฮัลโล	บางกอก	จำากัด	ในการให้บริการสื่อป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่	
จำานวนทั้งหมด	128	ป้าย	ทั่วประเทศ

Furthermore,	the	Company	also	expanded	its	classic	media	network	in	major	provinces	outside	Bangkok	by	
considering	population,	number	of	tourists,	number	of	main	tourist	attractions	as	well	as	strategic	installation	
locations.	The	Company	started	with	Chiang	Mai	as	the	second	largest	province	in	Thailand	and	Udon	Thani	
as	the	fourth	largest	province	and	the	gateway	of	ASEAN	linked	to	Laos.	Udon	Thani	transformed	from	a	local	
town	to	a	growing	center	of	the	northeast	region.	Under	collaboration	with	Hello	Bangkok	Co.,	Ltd.,	the	Company	
currently	provides	classic	media	service	through	128	large-sized	billboards.

Serie	Pole

Fly	Over

Chiang	Mai	City	Network Mega	Size	Billboard Udon	Thani	City	Network

Serie	Poster

Fonebooth
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DYNAMIC MEDIA
สื่อโฆษณ�ดิจิตอล03

เน็ตเวิร์คสื่อโฆษณาดิจิตอลที่มีรูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เอื้อประโยชน์และตอบโจทย์แบรนด์และนักการตลาดที่
มองหาความครีเอทีฟในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง	 โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำาสามารถนำาช้ินงานออกอากาศได้ในเวลา
รวดเรว็	เหมาะแกก่ารสรา้งกระแสการรบัรูแ้ละแบรนดอิ์มแพค็ไดม้ากถงึ	40	ล้านคร้ังตอ่เดอืน	โดยจอบางประเภทสามารถ
ใช้กลยุทธทางการตลาดในการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย	ปัจจุบันบริษัทให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลผ่านจอ	LED	
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	ด้วยเครือข่ายจอดิจิตอลกว่า	280	จอ	ซึ่งจุดติดตั้งขอจอดิจิตอลได้รับการพินิจพิจรณาอย่าง
ถีถ่ว้นในการคดัเลอืกจดุยุทธศาสตรท่ี์ตัง้อยู่ในทำาเลศนูยก์ลางย่านธรุกจิของกรุงเทพฯ	(CBD)	หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นำา	และ
ในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจรวมไปถึงกระจายตัวครอบคลุมไปยัง	44	จังหวัดทั่วประเทศ	

Network	of	dynamic	media	are	advertising	media	with	modern	characteristics	and	technologies	as	well	as	low	
production	cost	that	can	promptly	and	duly	meet	demands	of	marketers,	suitable	to	be	used	as	a	channel	for	
creating	brand	awareness	as	brand	impact	can	reach	40	million	times	per	month	or	enhancing	sales	through	
various	marketing	strategies	for	certain	types	of	screens.	The	Company	is	currently	the	largest	digital	media	
provider	of	LED	screens	in	the	country	with	a	network	of	280	digital	displays	owned	by	the	Company	and	its	
business	partners.	These	displays	are	located	in	Bangkok’s	CBD	areas,	leading	department	stores	with	high	
traffic	and	economic	areas	in	over	44	provinces	while	these	locations	were	carefully	selected	to	cover	key	
strategic	areas.

Parc	Paragon	&	90	Degree Interchange	21

Central	World
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Show	DC

CBD20 City	60

EmquartierEmporium
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MALL MEDIA
สื่อโฆษณ�ภ�ยในห้�งสรรพสินค�้04

เครอืข่ายสือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้ท่ีตดิตัง้ในสถานท่ีท่ีเอ้ืออำานวยตอ่การซ้ือขายและสามารถเข้าถงึกลุม่ผู้บรโิภคได้
มากกว่า	8	ลา้นคนตอ่วนั	ซึง่ไดร้บัความนยิมอย่างมากจากนกัการตลาดท่ีตอ้งการเพิม่ยอดขายของสนิคา้และเตอืนลกูคา้
ถงึแบรนดต์นเอง	เนือ่งจากเป็นสือ่โฆษณาท่ีอยู่	ณจดุขาย		บริษัทมุ่งม่ันในการพฒันาสือ่โฆษณาในห้างสรรพสนิคา้ชัน้นำา
ต่างๆ	เพือ่ตอบโจทย์ความตอ้งการท่ีหลากหลายและเข้าถงึกลุม่เป้าหมายไดค้รอบคลมุมากข้ึนโดยไดต้ดิตัง้สือ่โฆษณาท้ัง
ภายนอกและภายในอาคาร	โดยใหบ้รกิารสือ่ครบวงจร	โดยมสีือ่โฆษณาภาพนิง่	สือ่โฆษณาดจิติอล	รวมถงึระบบ	Interac-
tive	ที่มีความหลากหลายในด้านรูปแบบ	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง	และเทคโนโลยีในการนำาเสนอ	ณ	ศูนย์การค้าเมกาบางนา	
สยามเซ็นเตอร์	สยามพารากอน	เอ็มโพเรี่ยม	เอ็มควอเทียร	์และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ้ป	

District	Em	In-mall

District	Em	In-mall

Siam	Paragon	Digital	Network

Siam	Paragon	Digital	Mirror
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Mall	media	network	is	located	in	places	convenient	for	buying	and	selling	activities	and	can	reach	over	8	million	
consumers	a	day.	These	media	gain	popularity	among	marketers	through	its	proximity	to	points	of	sales	that	
makes	the	media	effective	in	enhancing	sales	significantly.	The	Company	provides	a	variety	of	
mall	media	to	cater	to	different	audience	groups	both	outside	and	inside	buildings.	Full	services	are	offered			
including	classic	media,	dynamic	media	as	well	as	interactive	system	which	are	diverse	in	formats,	sizes,	settings	
and	presentation	technologies.	We	are	currently	operating	in	Mega	Bangna	Shopping	Center,	Siam	Center,	
Siam	Paragon,	Emporium,	EmQuartier,	and	shopping	malls	operated	by	Central	Group.

Digital	Siam	Interactive

Mega	Bangna

Central	In-store	Network

Interactive	Stairs
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IN-STORE MEDIA
สื่อโฆษณ�ภ�ยในซุปเปอร์ม�ร์เก็ต05

สือ่โฆษณาภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็เป็นสือ่โฆษณานอกท่ีอยู่
อาศัยประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมจากนักการตลาดสูง	
เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาท่ีอยู่	ณ	จุดขายจึงสามารถช่วย
สือ่สารกลยุทธทางการตลาดตา่งๆ	ไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ	โดยจากการสำารวจของ	Arbitron	พบวา่	54%	
ของผูบ้รโิภค	ตดัสนิใจซ้ือสนิคา้หลงัจากเห็นโฆษณาภายใน
ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต	ในปัจจุบัน	บริษัทให้
บริการสื่อโฆษณาภายในบ๊ิกซีด้วยจอมากถึง	269	จอ	ซึ่ง
ครอลคลุมผู้มาใช้บริการให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค	ณ	จุด
ขายได้เป็นอย่างดี

In-Store	media	inside	supermarkets	are	also	among	
out	of	home	media	that	are	highly	preferred	by																
marketers	due	to	its	locations	near	points	of	sales	
that	help	communicate	and	convey	strong	marketing	
messages	and	strategies	to	consumers	effectively.	
From	a	survey	of	Arbitron,	the	findings	show	that	54%	
of	consumers	make	purchasing	decisions	after	seeing	
advertisements	in	malls	and	supermarkets.		Currently,	
the	Company	offered	these	media	services	in	BigC	
Supercenter	with	269	screens	that	can	access	to	
consumers	at	the	points	of	sales	properly.

จอดิจิตอลบริเวณฮอลล์เวย์	ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี
Digital	Screen	at	Hallway	Area	in	Big	C	Supercenter

ฟร้อนท์	แอลอีดี	ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี
Front	LED	in	Big	C	Supercenter

จอดิจิตอลเซ็นเซอร์มาติค	ในห้างโมเดิร์นเทรดบิ๊กซี
Digital	Sensor	Screen	installed	in	Big	C	Supercenter
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AIRPORT MEDIA
สื่อโฆษณ�ภ�ยในสน�มบิน06

 
สืบเนื่องจากจำานวนสายการบินภายในประเทศต้นทุนต่ำาท่ีเพิ่มมากข้ึนถึง	11	สายการบินตั้งแต่ปีพ.ศ.	2549	จึงทำาให้ผู้
บรโิภคสว่นใหญ่เริม่ท่ีจะเลอืกใช้บรกิารสายการบินภายในประเทศตน้ทุนต่ำาแทนบรกิารโดยสารสาธารณะประเภทอ่ืนๆ	และ
ราคาคา่โดยสารท่ีถกูลงจากการแขง่ขันระหวา่งสายการบินนานาชาต	ิโดยปจัจบัุนมีผูใ้ชบ้ริการสายการบรบินภายใน-นอก
ประเทศมากถงึ	130	ลา้นคนตอ่ปี	และสามารถแบ่งเป็นผูโ้ดยสารสญัชาตไิทย	75%	และ	ผูโ้ดยสารตา่งประเทศ	25%	เฉลีย่
ใช้เวลาในสนามบินนาน	2	-	3	ชั่วโมงต่อครั้งในการเดินทาง	จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาภายในสนามบิน	
บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาธุรกิจสื่อประเภทนี้ในปีพ.ศ.	2558	 ในการจัดการพิ้นท่ีโฆษณาท้ังภายในและภายนอกอาคารสนาม
บินที่อยู่ภายใต้การบริหาร		บมจ.	ท่าอากาศยานไทย	และ	สนามบินของกรมท่าอากาศยาน	ทั่วประเทศจำานวนทั้งหมด	
31	สนามบิน	บรษัิทให้ความสำาคญัในการพฒันาและปรบัปรงุจดุตดิตัง้และพ้ืนท่ีโฆษณาให้ตอบโจทย์นกัการตลาดและเป็น
มิตรต่อผู้บริโภคและทัศนียภาพมากที่สุด	 โดยได้ติดตั้งสื่อสองประเภท	คือ	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	 และ	สื่อโฆษณาดิจิตอล	
ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วพื้นที่สนามบิน	

  
The	number	of	low-cost	domestic	carriers	jumped	to	11	airlines	since	2006.	This	caused	the	majority	of									
consumers	to	shift	to	low-cost	airlines	services	from	other	public	transportations	as	fares	were	driven	down	given	
the	competition	from	international	airlines.		At	present,	the	number	of	domestic	and	international	air	passengers	
topped	130	million	people	a	year	in	Thailand.	Thai	nationality		and	foreigners	made	up	for	75%	and	25%	of	total	
passengers	respectively	and	each	passenger	spend	about	2-3	hours	at	the	airport	on	average.
Realizing	the	potential	of	airport	media,	the	Company	commenced	on	its	airport	media	service	since	2015.	
And	continuously	expands	media	spaces	both	inside	and	outside	airports.	The	current	footprint	covers	31	
airports	operated	by	Airports	of	Thailand	PLC	(AOT)	and	Department	of	Airports.	The	Company	emphasizes	
development	and	improvement	of	locations	and	media	spaces	to	meet	marketers’	requirements	as	well	as	to	
be	consumer-friendly	and	fit	particular	sceneries.	There	are	two	types	of	media	which	are	classic	media	and	
dynamic	media	installed	across	areas	in	airports.

Airport	Media

Air	Traveler	2.0 Don	Muang	Digital	Network
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ดว้ยวสิยัทัศน์ในความตอ้งการท่ีจะตอ่ยอดพฒันาธรุกจิและ
ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี	ผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีได้
เปลีย่นแปลงไป	โดยโทรศพัท์มือถอืและการใชอิ้นเตอร์เนต็
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทกับวงการโฆษณา
มากข้ึน	บริษัทจึงได้เร่งพัฒนาและเพิ่มช่องทางการเข้า
ถึงผู้บริโภคนอกจากการใช้สื่อโฆษณานอกบ้านต่างๆ	 โดย
การเพ่ิมช่องทางการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์จากช่อง
ทางการบรกิารท่ีเอ้ืออำานวยความสะดวกในการเดนิทางให้แก่
ผูบ้รโิภคท่ีใช้บรกิารรถประจำาทางสาธารณะ	ซ่ึงมีให้บรกิาร	
2	รูปแบบคือ	บริการฟรีอินเตอร์เน็ตบนรถประจำาทางปรับ
อากาศ	ON	WiFi	จำานวนทั้งสิ้น	550	คัน	ที่คนกรุงเทพฯ
กว่า	10	ล้านคนสามารถใช้บริการได้ฟรีเม่ือใช้บริการรถ
ประจำาทางฯ	และบริษัทได้ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ในการให้
บริการเว็ปไซต์	www.cityglide.com	บริการค้นหาสายรถ
ประจำาทางฯ	และคำานวนเวลาการเดินทางโดยรถประจำา
ทางฯ	 เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถประหยัดเวลาและวางแผน
การเดินทางได้อย่างดียิ่งข้ึน	ทั้งนี้	 บริษัทยังเป็นผู้บริหาร
จัดการสื่อโฆษณาตู้บุญเติม	ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือท่ีมี
มากกว่า	80,000	 ตู้และกระจายตัวครอบคลุมท่ัวประเทศ	
โดยได้มีการพัฒนาระบบโฆษณาบนจอของตู้	 ให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้	ณ	 จุดขาย	พร้อมเทคโนโลยีท่ีเอ้ือให้
นักการตลาดได้ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลผู้บริโภคเพื่อใช้
ในการพัฒนาสินค้าและแบรนด์ต่อไป	

Under	the	vision	and	aspiration	to	incessantly	develop	
business	together	with	rapidly-changing	consumer	
behavior	that	mobile	phones	and	internet	play	more	
roles	in	advertising	industry,	the	Company	focuses	on	
offering	alternative	channels	for	advertising	through	
services	that	accommodate	public	bus	users.	The	
Company	currently	offers	2	types	of	services.	Firstly,	
the	Company	provided	 “ON	WiFi”,	a	free	internet	
service	on	over	550	air-conditioned	buses	throughout	
Bangkok	that	serve	more	than	10	million	people	living	
in	Bangkok.	Secondly,	the	Company	developed	and	
premiered	bus	search	service	through	GPS-enabled	
www.CityGlide.com	that	allows	users	to	locate	nearby	
buses	and	provide	estimated	time	arrivals.	With	this	
service,	bus	riders	can	plan	their	trips	in	advance	to	
save	their	travel	time,	thus	enhances	their	quality	of	
using	bus	service.	Furthermore,	the	Company	also	
manages	advertising	media	on	Boonterm	kiosks,	
intelligent	kiosks	with	over	80,000	locations	across	
Thailand.	Kiosk	system	was	developed	to	reach	con-
sumers	at	the	points	of	sales	using	a	technology	that	
allows	marketers	to	collect	useful	consumer	data	to	
develop	products	and	brands.

ONLINE MEDIA
สื่อโฆษณ�ออนไลน์07

CityGlideตู้บุญเติม	Boonterm	Kiosk

ON	WiFi
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บรษัิทไดร้บัสทิธิในการเป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการในการบรหิารสทิธปิระโยชนข์องสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่งประเทศไทย	
และ	บริษัท	ไทย	ลีก	จำากัด	สำาหรับปีพ.ศ.	2560	-	2563	โดยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนดังกล่าว
บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ในฐานะตัวแทนฯ	ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ.	2559

The	Company	was	chosen	to	be	an	official	business	agency	to	manage	rights	of	Football	Association	of	Thailand	
(FAT)	and	Thai	League	Co.,	Ltd.	for	2017-2020.	To	make	itself	ready	for	this	business											opportunity,	the	
Company	started	its	business	development	initiatives	to	search	for	revenues	as	an	agency	since	the	second	
half	of	2016.

SPORTS MARKETING
สปอร์ตม�ร์เก็ตติ้ง08
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 ลูกค้าของบริษัทสามารถจำาแนกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ตามลักษณะการติดต่อ	ดังนี้
 1) กลุ่มบริษัทเอเจนซี่
	 เจ้าของสินค้าและบริการท่ีเป็นบริษัทขนาดใหญ่	บริษัทข้ามชาติ	(Multinational	Company)	ที่มีสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์	 ท่ีหลากหลาย	มีงบประมาณด้านการตลาดจำานวนมาก	จะใช้เอเจนซ่ีในการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อในรูป
แบบต่างๆ	ดังนั้นเอเจนซ่ีจึงมีส่วนสำาคัญในการกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา	 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ
โฆษณาของบรษัิทเจา้ของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ	เอเจนซีจ่งึทำาหนา้ท่ีเป็นตวัแทนให้เจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารในการตดิต่อ
ให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาให้กับสินค้าหรือบริการของลูกค้าของตนเอง	โดยเอเจนซี่เหล่านี้จะมองหาบริษัท
ขนาดใหญ่ท่ีมีสือ่โฆษณาท่ีหลากหลาย	ครอบคลมุและเข้าถงึฐานผูผู้บ้ริโภคจำานวนมาก	และมนีวตักรรมการนำาเสนอสนิคา้
และบริการที่โดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยบริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทเอเจนซี่เป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ	60.7%	ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯในระหว่างปีพ.ศ.	2559

 2) กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ
	 ลกูค้าท่ีเป็นเจา้ของสนิคา้และบรกิารคอื	วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	บรษัิทเอกชน	รวมถึงองคก์ร
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ัวไป	 ซ่ึงเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง	และต้องการติดต่อกับบริษัทฯโดยไม่ผ่านเอเจนซ่ี	
เพ่ือให้บรษัิทเป็นผูว้างแผนการใชส่ือ่โฆษณา	ผลิตและตดิตัง้สือ่โฆษณา	โดยกลุ่มลกูคา้ดงักลา่วจะมองหาบรษัิทท่ีสามารถ
ให้บรกิารสือ่โฆษณาท่ีหลากหลาย	และครบวงจร	ตัง้แต่ให้คำาปรกึษาในการวางแผน	การตลาด	การคดิเนือ้หาและนำาเสนอ
สื่อโฆษณา	(Content	Development)	การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา	(Media	Network)	รวมไปถึงการจัดหาผู้ผลิตชิ้นงาน
โฆษณา	(Media	Production)	โดยบรษัิทมรีายไดจ้ากลกูคา้ท่ีเป็นเจา้ของสนิคา้และบริการเปน็สดัสว่นประมาณรอ้ยละ	39.3	
ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทในระหว่างปีพ.ศ.	2559

โครงสร้างรายได้

	 บริษัทมีโครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจสำาหรับปีพ.ศ.	2557/2559	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย 2557 2558 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.	สือ่โฆษณาบนระบบขนสง่มวลชน	
และสื่อโฆษณาภายในสนามบิน	
2.	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
3.	สื่อโฆษณาภาพดิจิตอลและ
สื่อโฆษณาออนไลน์
4	สือ่โฆษณาภายในห้างสรรพสนิคา้
และสือ่โฆษณาภายในซุปเปอรม์ารเ์กต็
5.	สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
6.	รายได้อื่นๆ	/1

รวม

43.4

437.9
552.1

40.7

3.8
1,468.9

29.5

29.8
37.6

2.8

0.3
100.0

510.1

584.2
1,006.9

52.7

16.3
2,170.0

23.3

27.1
46.4

2.4

0.8
100.0

482.6

692.1
1,040.2

96.9

29.2
105.2

2,446.2

19.7

28.3
42.5

4.0

1.2
4.3

100.0
หมายเหตุ:	/1	รายได้อื่นประกอบไปด้วย	ดอกเบี้ยรับ	รายได้เบ็ดเตล็ด	และ	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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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	2016,	agencies	contributed	60.7%	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	
2016,	39.3%	of	total	revenue	of	the	Company	were	from	these	product	and	service	owners.

Revenue Structure

	 The	Company’s	revenue	structure	by	business	groups	from	2014-2016	is	shown	in	the	table	below.

Sales	Revenue 2557 2558 2559

Million	Baht % Million	Baht % Million	Baht %

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

Total

43.4
437.9
552.1
40.7

3.8
1,468.9

29.5
29.8
37.6
2.8

0.3
100.0

510.1
584.2

1,006.9
52.7

16.3
2,170.0

23.3
27.1
46.4
2.4

0.8
100.0

482.6
692.1

1,040.2
96.9

29.2
105.2

2,446.2

19.7
28.3
42.5
4.0

1.2
4.3

100.0
Note:	/1	Other	revenue	consists	of	interest	earned,	miscellaneous	income	and	foreign	exchange	gains.
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 1. การจัดหาสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา 
	 ในการจัดพื้นที่ติดตั้งสื่อ	บริษัทมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

1)	 บริษัทมีทีมพัฒนาธุรกิจ	ที่ทำาการศึกษา	สำารวจ	และ	วิจัยพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นจุดยุทธศาสตร์และน่า
สนใจสำาหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการ	 โดยมีทีมงานคิดค้นและ
พัฒนาสื่อของบริษัทพร้อมกับบริษัทฯได้มีการว่าจ้างบริษัทวิจัยช้ันนำาท้ังในและต่างประเทศ	 เพื่อทำาการ
ศึกษา	สำารวจ	วัดผล	รวมถึงพฤติกรรม	และทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	
of	Home	Media)	เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้สื่อของเอเจนซี	่หรือ	เจ้าของสินค้าและบริการ	
และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต	(Lifestyle)	ที่เปลี่ยนแปลง	และครอบคลุมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	เช่น		
สื่อท่ีเข้าถึงผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะโดยสารด้วย	 รถโดยสารประจำาทางฯ	
รถไฟฟ้ามหานคร	การเดินทางบนทางเท้า	การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว	หรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ท้ังในรปูแบบภาพนิง่	(Static)	และจอดจิติอล	(Digital)		ทีเ่ป็นจดุเดน่ตอ่สายตาผูค้นระหว่างการ
เดินทาง	หรือสื่อที่จะเห็นได้ระหว่างการพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ	เป็นต้น

2)	 บริษัทได้นำาข้อมูลจากการสำารวจ	และ	วิจัยมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ
และพัฒนาสื่อโฆษณาที่จะติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ	พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาด	 โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	และสาธารณะประโยชน์	พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
ตามนโยบายของบริษัท

3)	 บรษัิททำาการสำารวจความคดิเห็นเบ้ืองตน้ร่วมกบัเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบริการ	โดยนำาเสนอพืน้ท่ี
สื่อโฆษณา	นวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่	ณ	จุดติดตั้งนั้นๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบ
สนองความต้องการ	และส่งเสริมภาพลักษณ์แก่เจ้าของสินค้าและบริการรวมถึงรายละเอียดต่างๆ	ได้	โดย
บริษัทฯนำาข้อคิดเห็นจากเอเจนซ่ี	หรือเจ้าของสินค้าและบริการมาพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบ
สนองความต้องการในการใช้สื่อสูงสุด

4)	 หลังจากท่ีบริษัทได้ทำาการสำารวจครบทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	ทางบริษัทจะดำาเนินการประชุมคณะผู้บริหาร
และทีมท่ีเกีย่วข้องเพือ่หาข้อสรปุในกำาหนดแผนการดำาเนนิการตดิตัง้สือ่โฆษณาพรอ้มท้ังไดร้บัอนมุตัเิรือ่ง
แผนการตลาดและความเป็นไปได้ของโครงการ	

5)	 บรษัิทดำาเนนิการติดตอ่ประสานงานเช่าพ้ืนท่ี	และ/หรอื	เสนอขอเข้าพฒันาโครงการหรอืตดิตัง้สือ่โฆษณากบั
เจ้าของพืน้ท่ีไม่วา่จะเป็นหนว่ยงานภาครฐั	หรอืเอกชน	โดยบรษัิทจะนำาเสนอคา่เช่าพืน้ท่ีหรอืผลตอบแทน
ในรปูแบบอ่ืน	เช่น	การแบ่งรายได	้เป็นตน้	ใหแ้กเ่จา้ของพืน้ท่ี	หรอืเจา้ของสมัปทานแลว้แตก่รณ	ีทัง้นี	้ใน
การจะเข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที	่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,	BTS,	personal	
cars	or	walking	as	well	as	large-sized	static	and	digital	media	that	attract	eyeballs	of	commuters	
and	passerby	or	media	that	can	be	seen	during	their	leisure	time	shopping	in	department	stores.

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

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

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	compen-
sations	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)	มาให้บริษัทหรือหากเอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของ
สินค้าและบริการไม่มีแบบงานโฆษณา	ทางหน่วยงาน	Graphic	Design	ซึ่งขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะให้บริการ
ออกแบบสือ่โฆษณาเพ่ือนำาเสนอตอ่เอเจนซ่ี	หรอืเจา้ของสนิคา้และบริการเพ่ือพิจารณาและแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเพือ่สรปุ
ในรายละเอียดท้ังหมดร่วมกับเจ้าของสินค้า	หลังจากสรุปแบบโฆษณาเรียบร้อยแล้ว	บริษัทจะนำาเสนอต่อเอเจนซ่ี	หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาอนุมัต	ิทั้งนี้	 วัสดุท่ีใช้ในการผลิตสื่อโฆษณาท่ีบริษัทกำาหนดจะมีคุณภาพท่ีสูงกว่า
มาตรฐานท่ีใช้ท่ัวไป	เพือ่ให้คณุภาพงานมคีวามสวยงาม	คมชัด	เหมาะแกร่ะบบให้แสงสวา่ง	และมีความแตกตา่งทางด้าน
คณุภาพมาตรฐานอย่างเห็นไดชั้ด	แต่ในขณะเดยีวกนักค็ุม้คา่กบัการลงทุน	ซึง่ผลลพัธท่ี์ผ่านมาสรา้งความพงึพอใจให้กบั
เอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการอย่างมาก		จากนั้นบริษัทจะทำาการคัดเลือกบริษัทสิ่งพิมพ์	(Printing	Suppliers)	ที่
ผ่านการคัดเลือก	(Approved	Vendor	List)	ที่มีผลงาน	ราคา	และการส่งมอบงานตามคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทกำาหนด	
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับเอเจนซี	่หรือเจ้าของสินค้าและบริการสูงสุด

	 2)	สื่อโฆษณาดิจิตอล
	 เอเจนซ่ี	หรอืเจ้าของสนิคา้และบรกิารจะเป็นผูส้ง่ข้อมูลของงานโฆษณาในรปูแบบดจิติอลมาให้บรษัิท	โดยหนว่ย
งาน	Digital	Media	ซึ่งข้ึนกับฝ่ายปฎิบัติการของบริษัทจะดำาเนินการตัดต่อ	และใส่เทคนิคต่างๆ	 เพ่ือให้เป็นภาพยนตร์
โฆษณาท่ีสมบูรณแ์ละเหมาะสมกับรปูแบบของจอดจิติอลตา่งๆ	นอกจากนี	้หากเอเจนซี	่หรือเจา้ของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ	
ไม่มงีานโฆษณาในรูปแบบดจิิตอล	หน่วยงาน	Digital	Media	ของบริษทัสามารถใหบ้ริการออกแบบงานโฆษณาร่วมกับเอ
เจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการตั้งแต่นำาเสนอเนื้อเรื่อง	(Story	Board)	แผนการผลิต	และรายละเอียดงานภาพยนตร์
โฆษณา	ให้เอเจนซี่	หรือเจ้าของสินค้าและบริการเพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสรุปในรายละเอียดทั้งหมด	
จากนัน้บรษัิทจะทำาการผลติงานออกมาในรปูแบบของกราฟฟกิภาพเคลือ่นไหวให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้ม
ใชง้าน	เมือ่ไดภ้าพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณพ์รอ้มใชง้านกบัจอดจิติอล	บริษัทจะดำาเนนิการนำาภาพยนตร์โฆษณาเขา้สูร่ะบบ
และนำาไปออกอากาศตามสื่อโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า

 3. การจัดหาอุปกรณ์จอดิจิตอล
	 บริษัทมีระบบการสั่งซื้อจอแอลซีด	ี จอแอลเอฟด	ีและจอแอลอีดีจากตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิต	ที่ผ่านการคัด
เลือก	(Approved	Vendor	List)	ทั้งนี้	ปัจจัยหลักในการพิจารณาและการกำาหนดคุณสมบัติของจอแอลซีดี	จอแอลเอฟด	ี
และจอแอลอีดีที่ใช้สำาหรับติดตั้งสื่อโฆษณาของบริษัท	มีดังนี	้

1)	 วสัดแุละอุปกรณท่ี์ใช้ในการผลติตอ้งเป็นวสัดท่ีุมีรปูทรงสวยงาม	และคงทนเปน็ท่ียอมรบั	เหมาะสมกบัการ
ใช้งานในพื้นที่นั้น	และได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนด

2)	 คณุภาพของจอดจิติอลเป็นสิง่ท่ีบรษัิทให้ความสำาคญัมากเนือ่งจากคณุภาพของหลอดไฟ	และจอทวีดีจิติอล
มีหลายระดับซึ่งแตกต่างในการแสดงภาพ	ความสว่าง	และความคมชัด	รวมถึงอายุการใช้งาน	โดยที่ผ่าน
มาบริษัทจะเลือกใช้หลอดไฟ	และจอทีวีดิจิตอลจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำาซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง	 แต่ในขณะ
เดยีวกนัก็ให้ประสทิธภิาพในการนำาเสนอท่ีสงู	และเปน็ท่ีพึงพอใจตอ่เอเจนซ่ี	หรือเจา้ของสนิคา้และบรกิาร

3)	 ความม่ันคงของตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติ	เปน็อีกปัจจยัท่ีบรษัิทให้ความสำาคญัเนือ่งจากปัจจบัุนมีตวัแทน
จำาหน่ายและผู้ผลิตหลายบริษัท	ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายและผู้ผลิตท่ีมีความมั่นคงท้ังในด้าน	
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)	Static	Media
	 Generally,	agencies	or	product	and	service	owners	provide	artworks	for	the	Company.	However,	the	
Company	also	has	a	graphic	design	team	working	under	Operations	Department	who	creates	artworks	and	
presents	them	to	the	agencies	and	product	and	service	owners	for	their	considerations.	The	Company	together	
with	agencies	or	product	and	service	owners	will	exchange	ideas	and	opinions	and	conclude	the	artworks.	
All	details	of	the	artworks	will	be	proposed	to	agencies	or	product	and	service	owners	for	approval.	Materials	
used	to	produce	advertising	media	are	required	to	surpass	general	standards	so	that	the	media	are	exquisite,	
clear,	suitable	for	lighting	systems	used	as	well	as	noticeably	superior	in	quality	while	the	investments	must	be					
justified.	This	results	in	satisfaction	of	agencies	and	product	and	service	owners.	Later,	the	Company	will	select	
printing	suppliers	from	its	approved	vendor	list	who	meet	the	requirements	of	work	quality,	prices	and	delivery.		
The	Company	closely	monitors	productions	and	conducts	quality	control	to	assure	that	standards	are	met	and	
agencies	or	product	and	service	owners	are	satisfied.

	 2)	Multimedia
	 Agencies	or	product	and	service	owners	submit	artworks	in	digital	format	to	the	Company.	Afterwards,	
digital	media	team	who	works	under	Operations	Department	will	edit	and	insert	techniques	to	make	complete	
advertising	footages	suitable	for	digital	display	formats	of	the	Company.	Moreover,	in	case	that	agencies	or	
product	and	service	owners	do	not	have	digital	artworks,	the	Company	also	provides	a	service	that	helps				
agencies	or	product	and	service	owners	with	the	contents.	The	Company	can	propose	a	story	board,	production	
plan	and	other	details	of	the	advertising	media	to	agencies	or	product	and	service	owners	for	their	comments	
and	approvals.	Then,	the	Company	will	produce	moving	images	and	turn	them	into	commercials	ready	to	be	
distributed	on	its	digital	platforms.	The	Company	will	upload	the	commercials	to	the	system	and	broadcast	them	
on	its	media	as	customers	please.

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

1)	 Materials	and	equipments	used	in	production	must	be	perfect	in	shape,	durable,	acceptable,	
suitable	for	the	areas	as	well	as	pass	required	standards.

2)	 Quality	of	digital	TV	displays	is	most	concerned	by	the	Company.	Light	bulbs	and	TV	digital						
displays	vary	in	quality	in	terms	of	display	ability,	brightness,	clarity	and	lifetime.	The	Company	
only	uses	light	bulbs	and	TV	digital	displays	from	leading	manufacturers	despite	its	high	prices	
given	its	highly	effective	presentation	that	agencies	or	product	and	service	owners	desire.

3)	 Another	factor	that	the	Company	pays	attention	to	is	the	stability	of	sales	agents	or																					
manufacturers	as	there	are	hundreds	of	sales	agents	and	manufacturers.	The	Company	will	select	
qualified	sales	agents	or	manufacturers	with	financial	stability,	history,	past	works,	and	quality	of	
after-sales	service	to	ensure	quality	products	and	services	regardless	of	prices	or	service	fees	
that	can	be	higher	than	other	sales	agents	or	manufacturers.

4)	 Besides,	the	Company	also	considers	after-sales	services	of	those	sales	agents	and	manufacturers	
to	guarantee	that	the	quality	of	displays	and	other	equipments	meet	the	standards	at	all	times.	
This	also	helps	assure	agencies	or	product	and	service	owners	that	the	Company	only	uses	best	
quality	equipments.

	 The	Company	hires	sales	agents	and	manufacturers	as	contractors	to	provide	installation	equipments	
as	well	as	software	for	running	those	LCD,	LEF	and	LED	displays	according	to	requirements	and	conditions.	
The	Company	thoroughly	monitors	and	reviews	every	stage	of	its	sourcing	process.
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 4) การจัดหาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ควบคุมการบริหารสื่อมัลติมีเดีย
	 สำาหรบัระบบควบคมุบรหิารสือ่โฆษณามัลตมีิเดยีในระบบรถไฟฟา้มหานคร	และปา้ยโฆษณาดจิติอลนัน้	บรษัิทได้
ว่าจ้างผู้ผลิตซึ่งผ่านการคัดเลือก	ที่มีความสามารถเฉพาะทาง	เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์
ควบคุมระบบรูปแบบเฉพาะสำาหรับการควบคุมการแพร่ภาพสื่อต่างๆ	ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	ซึ่งระบบ
ดังกล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณภาพ	ปรับระดับความสว่าง	เสียง	
เปิด-ปิดสัญญาณได้แบบตั้งโปรแกรมเฉพาะชั่วโมงและแบบเรียลไทม	์(Real-Time	Monitor)	โดยการส่งคำาสั่งควบคุมจาก
สำานักงานของผ่านระบบควบคุมออนไลน	์
	 ในสว่นของระบบควบคมุป้ายอจัฉรยิะบนทางดว่น		บรษัิทไดว้า่จา้งตวัแทนจำาหนา่ยและผูผ้ลติซ่ึงผ่านการคดัเลอืก
จากบริษัท(Approved	Vendor	List)	เป็นผู้ออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ	ซึ่งระบบดัง
กล่าวสามารถควบคุมจากส่วนกลาง	(Central	Control)	 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมระบบงานดัง
กล่าวจากศูนย์ควบคุมผ่านออนไลน์

 5) การตรวจสอบ ดูแล ป้ายโฆษณา และส่งมอบงานให้กับลูกค้า
	 ในการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง	นอกจากบริษัทจะถ่ายภาพโฆษณาจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ให้บริการ
ตามท่ีตกลงกันแล้ว	บริษัทยังมีการทำารายงานสรุปการลงสื่อโฆษณาของบริษัทพร้อมรูปภาพประกอบและส่งไปให้ลูกค้า
ทุกครัง้	เพ่ือเป็นการยืนยันว่าบรษัิทไดข้ึ้นสือ่โฆษณาครบถว้นตรงตามเวลา	ในรปูแบบท่ีไดต้กลงกนัไว	้โดยบรษัิทจะจดัสง่
รายงานสรุปดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาประมาณ	1	–	2	สัปดาห์	นับจากที่บริษัทขึ้นสื่อโฆษณาเรียบร้อย		ทั้งนี้	
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทเอเจนซี่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทมาอย่างยาวนาน	โดยกลุ่มบริษัทเอเจนซี่	จะ
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับเจ้าของสินค้าและบริการ	ซึ่งมีบทบาทท่ีสำาคัญในการช่วยดูแลให้ลูกค้าของตนท่ี
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการทราบว่า	บริษัทได้ให้บริการตามที่ตกลงกันกับเจ้าของสินค้าแล้ว	นอกจากนี้	สำาหรับลูกค้าที่
เป็นเจา้ของสนิคา้และบรกิาร	(Direct	Clients)	บริษัทจะมีการสือ่สารกบัลกูคา้อย่างตอ่เนือ่งเพือ่สอบถามถงึความเห็นของ
ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในสื่อโฆษณาของบริษัททำาให้ลูกค้ากลับมาซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
	 ปกติการท่ีลูกค้าของบริษัทสั่งซ้ือสื่อและบริการของบริษัทจะเป็นการสั่งซ้ือสื่อโฆษณาเป็นคร้ังๆ	และเป็นระยะ
เวลาสั้นๆ	โดยมีระยะเวลาในการลงสื่อโฆษณาประมาณ	7	–	30	วัน	ในส่วนการเก็บเงินค่าบริการกับลูกค้าของบริษัทนั้น	
บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท(Credit	Term)	ระหว่าง	30	–	90	วัน	แต่หากเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้า
และบริการ	บริษัทจะให้สินเชื่อในระยะเวลาที่สั้นกว่า	คือ	30-60	วัน	หรือรับชำาระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดหากเป็น
ลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้ากับบริษัทมาก่อน
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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	equip-
ments	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
	 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	its	customers.	The	credit	term	is	shorter	for	product	and	service	owners	at	about	30-60	days.	Cash	
payments	may	be	required	in	case	of	new	customers	who	have	no	relationship	with	the	Company	before.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีโครงสร้างทางธุรกิจ	ดังนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เวอริซ�ยน์ จำ�กัด
100%

บริษัททริปเปิ้ล เพลย์ 
จำ�กัด
100%

บริษัท ทูน�่ แอดเวอร์
ไทซิ่ง จำ�กัด

100%

บริษัท แพลน บี ม�เลเซีย   
เอสดีเอ็น บีเอชดี

90%

บริษัท แพลน บี 
อีเลฟเว่น จำ�กัด

100%

บริษัท ไบรท์ สก�ย 
มีเดีย จำ�กัด

50%

บริษัทแม็กซ์วิวมีเดีย 
กรุ๊ป จำ�กัด 

85%

บริษัทเมอร์ซี่พลัส
จำ�กัด
100%

บริษัท 2000 พับลิชช่ิง 
แอนด์มีเดีย จำ�กัด

35%

บริษัท เดอะ วันพลัส
จำ�กัด 
100%

บริษัท ม�สเตอร์ สแตนด�ร์ด 
ดิสเพลย์ จำ�กัด 

100%

บริษัท แอด คูซีน จำ�กัด 
100%

รายชื่อของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 

1.	 บรษัิท	เวอรซิายน	์จำากดั	(“เวอรซิายน”์)	บรษัิทย่อยของบรษัิทท่ีถอืหุ้นรอ้ยละ	100.0	ของทุนท่ีเรยีกชำาระแลว้	ปจัจบุนั
มีทุนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	126.0	ลา้นบาท	เพือ่ดำาเนนิธรุกจิโฆษณา	โดยเวอริซายนเ์ป็นผู้ถอืสญัญา
เช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม	4	เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.	 บริษัท	แอด	คูซีน	จำากัด	(“แอดคูซีน”)	บริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ	100.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	10.0	ล้านบาท	เพื่อดำาเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ	์โดย
แอดคูซีน	เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร

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

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

5.	 บริษัท	แม็กซ์วิวมีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด	(“แม็กซ์วิว”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัดซึ่งถือ
หุ้นร้อยละ	85.0	ของทุนที่เรียกชำาระแล้ว	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	100.0	ล้านบาท	เป็นผู้
ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา	ดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล	และป้ายนิ่งในเมืองต่างๆ	ทั่วประเทศ	
อาทิ		กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	ขอนแก่น	สุราษฎร์ธานี	นนทบุรี	ภูเก็ต	เมืองพัทยา	เมืองหาดใหญ่	และสมุย	เพื่อให้
บริการข้อมูลข่าวสารและโฆษณาแพร่ภาพ	สินค้า

6.	 บริษัท	เมอร์ซี่	พลัส	จำากัด	(“เมอร์ซี่พลัส”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย	์จำากัดซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	100.0	ของทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	3.0	ล้านบาท	ดำาเนิน
ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นท่ีโฆษณาสื่อ
ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
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Corporate Structure

	 The	group	of	companies’	business	structure	as	of	31	December	2016	is	as	follows.

Plan B Media PCL

Verisign Co., Ltd.
100%

Triple Play Co., Ltd.
100%

Tuna Advertising 
Co., Ltd.

100%

Plan B (Malaysia) 
SDN. BHD.

90%

Plan B Eleven 
Co., Ltd.
100%

Bright Sky Media 
Co., Ltd.

50%

Maxview Media 
Group Co., Ltd.

85%

Mercy Plus Co., Ltd.
100%

2000 Publishing & 
Media Co., Ltd.

35%

The One Plus 
Co., Ltd.

100%

Master Standard Display 
Co., Ltd.

100%

Ads Cuisine Co., Ltd.
100%

Lists of the Group of Companies

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

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

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

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

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

6.	 Mercy	Plus	Co,	Ltd.	(“Mercy	Plus”)	is	the	100.0%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	is	
currently	at	3.0	million	Baht	to	provide	advertising	media	in	modern	trade	department	store.	Mercy	Plus	is	
the	holder	of	right	for	advertising	media	on	digital	LED	screens	in	BIG	C	Supercenter.
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7.	 บรษัิท	2000	พบัลชิช่ิง	แอนด	์มีเดยี	จำากดั	(“2000	พบัลชิช่ิง”)	บรษัิทยอ่ยของบรษัิท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดสิเพลย์	
จำากัดซ่ึงถือหุ้นร้อยละ	35.0	 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	10.0	 	 ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณาในสิ่งพิมพ์และรูปแบบแอพพลิเคชั่นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.	 บริษัท	เดอะวันพลัส	จำากัด	(“เดอะวันพลัส”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย	์จำากัดซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	100.0	ปัจจุบันมีทนุจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	17.0		ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่าน
จอภาพ	LCD	Monitor	ที่ติดตั้งใน	6	ท่าอากาศยานทั่วประเทศ

9.	 บริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำากัด	(“ทูน่า”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัดซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	100.0	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	5.0		ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง
ป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน	28	แห่งของกรมท่าอากาศยาน

10.	บริษัท	แพลน	บ	ีมาเลเซีย	จำากัด	(“แพลน	บี	มาเลเซีย”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	
จำากัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ	90.0	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	1.0		ล้านริงกิตมาเลเซีย	

11.	บริษัท	แพลน	บ	ีอีเลฟเว่น	จำากัด	(“แพลน	บี	อีเลฟเว่น”)	บริษัทย่อยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	
จำากัดซ่ึงถือหุ้นร้อยละ	100.0	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน	1.0	 	 ล้านบาท	ดำาเนินธุรกิจเป็น
ตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ

12.	บรษัิท	ไบรท์	สกาย	มีเดยี	จำากดั	(“ไบรท	์สกาย”)	บริษัทยอ่ยของบริษัท	มาสเตอร	์สแตนดารด์	ดสิเพลย	์จำากดัซ่ึงถอื
หุ้นรอ้ยละ	50.0	ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรยีกชำาระแลว้จำานวน	15.0		ล้านบาท	ดำาเนนิธรุกจิให้เชา่พ้ืนท่ีเพือ่ตดิตัง้
ป้ายโฆษณา	ณ	ท่าอากาศยานจำานวน	22	แหง่ของบรษัิท	ทา่อากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	และกรมท่าอากาศยาน

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

8.	 The	One	Plus	Co.,	Ltd.	(“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.

9.	 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

10.	Plan	B	Malaysia	Co.,	Ltd.	(“Plan	B	Malaysia”)	is	the	90.0%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	
capital	is	currently	at	1.0	million	Ringgit	Malaysia

11.	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	agen	and	managing	the	right	acquired	by	
the	company	or	assigned	by	it	associated	company.

12.	Bright	Sky	Media	Co.,	Ltd.	(“Bright	Sky”)	is	the	50.0%	subsidiary	of	MSD.	The	paid-up	and	registered	capital	
is	currently	at	15.0	million	Baht	for	operating	the	advertising	media	business	in	22	airports	under	the	rights	
from	Airport	of	Thailand	PCL.	and	Department	of	Airport.
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สภ�วะตล�ดและก�รแข่งขัน 
Market and Competition

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการดำาเนินงาน 

	 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี	2559	มกีารฟ้ืนตวัในทิศทางท่ีดข้ึีน	โดยขยายตวัในอตัรา	3.2%1	เพิม่ข้ึนจากปี	2558	
ท่ีขยายตวั	2.8%	ท้ังนีเ้ป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐท่ีมีการเร่งรายจา่ยเพือ่การลงทุนในปีท่ีผ่านมา	ใน
ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มการขยายตัวท่ีดีขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศ	 และรายได้ภาคการเกษตรท่ีทยอย
ปรับดีขึ้นหลังภัยแล้งคลี่คลาย	 ด้านภาคการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ไตรมาส
ที่	3	ของปี	2559	นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เติบโตถึง	
12.4%	ในช่วง	9	เดือนแรกของป	ี
	 ถึงแม้ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ	 มีแนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที่ด	ี แต่ผู้ผลิตสินค้าและบริการยังคงใช้จ่ายงบ
โฆษณาอย่างระมัดระวัง	และชะลอการใช้จ่าย	นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสที	่4	ของป	ี2559	การใช้จ่ายในสื่อโฆษณายังได้
รบัผลกระทบจากการท่ีรว่มกนัถวายความไว้อาลยัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาเป็นระยะเวลา	30	วนั	โดย
รวมจึงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโฆษณาของป	ี2559	ให้ชะลอตัวลดลง	-11.7%2	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	โดยในหมวด
สื่อโฆษณาโทรทัศน	์(แอนะล็อก,	ดิจิตอล	และเคเบิ้ล)	ซึ่งมีสัดส่วนตลาดถึง	65.8%	ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม	ลดลง
เท่ากบั-15.9%	เม่ือเทียบกบัปีกอ่นหนา้		ดา้นคา่ใช้จา่ยโฆษณาในหมวดสือ่สิง่พมิพห์ดตวั	-23.0%	ในขณะท่ีสือ่อนิเทอรเ์นต็
เติบโต	74.9%	ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมสื่อสังคมออนไลน	์(Online	Social	Media)	ที่เพิ่มขึ้น	และประสิทธิภาพในการ
วัดผลและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน		รวมถึงสามารถช่วยสร้างยอดขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยทันท	ีส่งผลให้
ผู้ประกอบการเลือกที่จะใช้งบประมาณในสื่ออินเทอร์เน็ตแทนกลุ่มสื่อดั้งเดิม	ด้านกลุ่มสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	ยัง
คงเตบิโตในอัตราท่ีสงูเท่ากบั	25.3%	จากปีกอ่นหนา้	แม้จะเป็นช่วงท่ีอตุสาหกรรมโฆษณาโดยรวมขยายตวัอยู่ในระดบัต่ำา
อันเนือ่งมาจากสือ่ประเภทนีส้ามารถตอบโจทยข้์อจำากดัดา้นงบประมาณของผู้ผลติสนิคา้และบรกิารไดเ้ป็นอย่างดแีละเป็น
สื่อที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสื่อโฆษณาอินเทอร์เน็ต	นอกจากนี้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังมีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของชุมชนเมืองและพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งใช้เวลาอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัยมากขึ้น

Media Industry and Business Impact Analysis 

	 Overall	Thai	economy	pointed	to	a	positive	direction	and	is	expected	to	expand	at	a	rate	of	3.2%1 
in	2016	compared	to	2.8%	in	2015	due	to	economic	stimulus	packages	from	the	government	that	promoted							
investment	expenditure	in	the	past	year.	Private	consumption	also	showed	an	upward	trend	from	domestic	factors	
while	income	in	agricultural	sector	gradually	improved	after	the	drought.	Export	sector	also	experienced	growth	
since	the	third	quarter	of	2016.	Tourism	sector	remains	the	major	catalyst	driving	the	economy	as	number	of	
tourists	shot	up	12.4%	for	the	first	nine	months	of	2016.	
	 Despite	more	favorable	economic	backdrop	and	trends,	most	manufacturers	and	service	providers	were	
still	cautious	and	cut	down	on	their	advertising	spend.	Furthermore,	advertising	spend	in	the	fourth	quarter	of	
2016	was	directly	affected	by	the	mourning	period	where	advertising	media	operators	participated	in	showing	
condolences	for	the	King’s	pass	for	30	days.	The	advertising	spend	slid	11.7%2	compared	to	the	same	period	
of	the	previous	year.	TV	media	(analog,	digital	and	cable)	with	market	share	of	65.8%	of	the	total	market	value	
fell	significantly	15.9%	from	the	previous	year	while	advertising	spend	in	print	ads	also	plummeted	23.0%.	On	
the	contrary,	internet	media	surged	74.9%	from	increasing	popularity	in	online	social	media	and	measurement	
effectiveness	as	well	as	target	group	access	that	could	generate	online	sales	directly.	This	made	businesses	
shift	their	spending	from	traditional	media	to	online	media.	With	regard	to	out-of-home	media,	growth	was	
sustained	at	25.3%	from	previous	year	in	spite	of	a	sluggish	growth	in	overall	advertising	market.	The	reasons	
are	that	this	type	of	advertising	was	favored	by	manufacturers	with	budget	constraints	and	was	less	affected	by	
the	trend	towards	online	media.	Besides,	this	type	of	advertising	media	aligns	with	urbanization	and	changing	
consumer	behavior	trend,	as	people	spend	more	time	outside	their	residences.

1	ที่มา:	สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2	 ที่มา:	บริษัทเดอะนีลสันคอมปะนี	(ประเทศไทย)	จำากัด

1	Source:	The	Office	of	National	Economic	and	Social	Development	Board
2	 Source:	The	Nielsen	Company	(Thailand)	Limited
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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	2558-2559	 จะพบว่าสื่อโฆษณาภายนอกท่ี
อยู่อาศัยที่มีจำานวนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในป	ี2559	ได้แก่สื่อสื่อโฆษณากลางแจ้ง	เท่ากับ	5,665	ล้านบาท	รองลงมาคือ	สื่อ
โฆษณาในระบบขนส่งมวลชน	และสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า	ที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ	5,311	ล้านบาท	และ	700	ล้าน
บาท	ตามลำาดับ
	 จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมใน	ปี	2559	ที่เติบโตติดลบคิดเป็น	-11.7%	จากปีก่อนหน้า	ในขณะที่ภาพ
รวมการแข่งขันของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	จากผู้ประกอบการรายใหม่และจากการควบรวมธุรกิจของผู้ประกอบ
การรายอื่นๆ		แต่สื่อโฆษณาของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี	โดยรายได้รวมของบริษัทในป	ี2559เพิ่มขึ้น	12.5%	จากปีก่อน
หนา้	ซ่ึงเพ่ิมสงูข้ึนมากกวา่การเตบิโตของอุตสาหกรรมอย่างมีนยัสำาคญั	เปน็ผลจากการท่ีบรษัิทมีการลงทุนพฒันาสือ่ใหม่ๆ	
อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	ประกอบกับการที่นักการตลาดปรับลดค่าใช้จ่ายโฆษณาในสื่อรูปแบบเก่า	อาทิ	โทรทัศน	์สิ่ง
พิมพ์	และเพ่ิมสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในสือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั	ซึง่มีอตัราคา่โฆษณาท่ีต่ำากว่าและเหมาะสมกบัพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีใช้เวลานอกท่ีอยู่อาศัยเพิ่มข้ึน	 สำาหรับปี	2559	 ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อภายนอกท่ีอยู่อาศัย
ประเภทสื่อในระบบขนส่งมวลชน	สื่อกลางแจ้ง	และสื่อภายในห้างสรรพสินค้ามีสัดส่วน	10.8%	เพิ่มขึ้นจาก	7.6%	จากปี
ก่อนหน้า

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ปี 2558 และ ปี 2559 (ล้านบาท)
มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในป	ี2559	เติบโต	เฉลี่ย	25.3%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า	ในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมหดตัว	-11.7%
ที่มา	:	บริษัท	เดอะนีลเส็น	คอมปะน	ี(ประเทศไทย)	จำากัด
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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	2015-2016	
shows	that	Out	of	Home	Media	with	highest	amount	of	spend	in	2016	is	Outdoor	Media	at	5,665	million	baht	
followed	by	Transit	Media	and	In-Store/In-Mall	Media	with	total	spend	of	5,311	million	baht	and	700	million	baht	
respectively.
	 Despite	a	large	contraction	of	11.7%	of	overall	advertising	industry,	media	business	of	the	Company	still	
recorded	a	solid	growth.	Total	revenue	of	the	Company	increased	12.5%	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.	In	2016,	the	penetration	rate	for	out-of-home	media	(including	transit	
media,	outdoor	media	and	in-store	media)	rose	to	10.8%	from	7.6%	in		in	2015.

Overall Spend in Advertising Industry 201 5-2016 (THB million)
Out-of-home	media	grew	significantly	in	2016	at	a	rate	of	25.3%	compared	to	the	previous	year	while	

overall	advertising	industry	shrank	remarkably	at	11.7%
Source:	The	Nielsen	Company	(Thailand)	Limited

Out	of	Home	Media
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	 จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซื้อสื่อโฆษณาที่มีความคุ้มค่า	และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง	แต่ใน
ขณะเดียวกัน	ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด	และสอดแทรกโฆษณาไป
กบัการใช้ชีวิตประจำาวนัของลกูคา้กลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งกลมกลนื	โดยเมือ่พจิารณาพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมควบคู่กนั
ไป	 ก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งวันทำางานและวันหยุด	 นิยมจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า	 ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่	 และร้านสะดวกซ้ือ	 มีความจำาเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรท่ีติดขัด	 ตลอดจนมี
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศมากข้ึน	 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในฐานะสื่อโฆษณาท่ีสามารถตอบโจทย์ข้อจำากัดด้านงบประมาณของผู้
ผลิตสินค้าและบริการ	และในขณะเดียวกันก็ยังมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็น
อย่างด	ีส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามองในอนาคต
	 นอกจากนี	้สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศยัยงัมีการพฒันาให้อยู่ในรูปแบบดจิติอลมากข้ึน	หรอืท่ีเรียกกนัวา่	DOOH	
(Digital	Out	of	Home)	โดยเครือข่ายของ	DOOH	นี	้จะประกอบไปด้วย		Signage,	Screen,	Kiosk,	และ	Jumbotron	
(จอภาพขนาดใหญ่)	เป็นต้น	เป็นการใช้งานผสานไปกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิมๆ	ทั้ง	บนรถไฟฟ้า	บน
รถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศ	หรอืสือ่ภายในห้างสรรพสนิคา้	และปา้ยโฆษณากลางแจง้	เพือ่ให้มีสสีนัและมีการโตต้อบ
และสือ่สารระหว่างกนั	(Interactive)	มากย่ิงข้ึน	นบัเป็นแนวโนม้ท่ีจะทำาให้ชวีตินอกบ้านของผูบ้รโิภคไม่จดืชืด	ขณะเดยีวกนั
กด็งึดดูผูบ้รโิภคให้ใช้เวลาอยูก่บัสนิคา้นัน้ๆ	มากขึน้ดว้ย	ซึง่การนำาเสนอในรปูแบบใหม่นีจ้ะทำาให้สือ่โฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัย	 เป็นที่พูดถึงและจดจำา	 และเป็นประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่เป็น	
“ทอล์ค	ออฟ	 เดอะ	ทาวน์”	 และจะยังส่งผลให้ให้ผู้ชมโฆษณาสามารถรับรู้และจดจำาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น	 	ทำาให้
สินค้าต่างๆ	หันมาใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด	์และเข้าถึงผู้บริโภคแทน
สื่ออื่นๆ	มากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

	 ในปัจจบัุนสือ่โฆษณาของบรษัิทมีเครอืข่ายครอบคลมุอยู่ในทุกพืน้ท่ีในกรงุเทพฯ	โดยรวมถงึระบบขนสง่มวลชนท่ี
สำาคญัท้ังรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศและระบบรถไฟฟา้	พืน้ท่ีกลางแจง้ท่ีเป็นจดุยทุธศาสตรส์ำาคญัของกรงุเทพฯ	รวม
ถึงศูนย์การค้าชั้นนำา	สนามบินและสถานที่พักผ่อน	ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ใน	44	จังหวัดทั่วประเทศ	ทำาให้สื่อโฆษณาของ
บริษัทเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งในแง่อาย	ุ รายได	้และรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวันและสามารถตอบโจทย์	 เจ้าของ
สินค้าและบริการที่ต้องการทำาการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนี้	 สื่อโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคตั้งแต่เช้าจรดเย็น	
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันท่ีใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากข้ึน	 เช่น	 	 เม่ือผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า	
ระหว่างการเดินทางไปทำางานหรอืไปเท่ียวห้างสรรพสนิคา้กจ็ะตอ้งพบเจอสือ่ตา่งๆของบรษัิทเช่น	ส่ือบนรถไฟฟา้เอ็มอาร์
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	อาคารอินเตอร์เชนจ	์เป็นต้น
	 เป้าหมายของบริษัทคือ	การเป็นผู้นำาในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	of	
Home	Media)	ทั้งในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชีย	โดยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย	บริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
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	 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.

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	44	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.	
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1.	เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างสื่อโฆษณาที่หลากหลาย	ครอบคลุมทุกพื้นที่	เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม	ตอบสนอง
ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำาวัน	ในทุกเวลา		

1.1)	 บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญต่อการค้นหา	พัฒนาและต่อยอดพื้นที่ที่มีศักยภาพ	การพัฒนาสื่อโฆษณา
ภายนอกท่ีอยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของสื่อโฆษณาของบริษัทท่ีมีเครือข่ายด้านความหลากหลาย	
เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 จากเครือข่ายสื่อโฆษณาท่ีบริษัทมีท้ังหมด
มาผสมผสานกันเพื่อให้ได้บริการสื่อโฆษณาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
(Diversification)	 ครอบคลุมผู้ชมได้มาก	 มีความคุ้มค่าต่อลูกค้า	(Maximum	Eyeballs)	 ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ	(Innovation)	 ที่บริษัทคิดค้นขึ้น	 เครือข่ายสื่อโฆษณาที่หลากหลายมากที่สุด	 และครอบคลุมพื้นที่
สำาคัญในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายอย่างมีประสิทธิภาพ	(Diversification)	

1.2)	 เลือกพื้นท่ีติดตั้งสื่อโฆษณาท่ีครอบคลุมฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในพื้นท่ี
นั้นๆ	เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลูกค้าในการใช้บริการของบริษัท	(Maximum	Eyeballs)	
	 บริษัทให้ความสำาคัญในการสรรหาพื้นท่ีติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นอย่างมาก	 โดยจะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีผ่าน
สายตาผู้บริโภคจำานวนมาก	และพื้นที่ติดตั้งจะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สุด	เพื่อคุ้มค่า
ต่อการลงทุนของเจ้าของสินค้าและบริการ	
	 สำาหรับสื่อดิจิตอล	บริษัทจะเลือกสถานที่	ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ	(CBD)	และตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำา	
สำาหรับสื่อโฆษณาแบบภาพนิ่ง	(Static)	บริษัทจะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดสำาคัญในการเดินทางสัญจร	เช่น	ริม
ถนน	และบนทางด่วน	ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด	(เช่น	ถนนพระราม	4	ถนนสาทร	ถนนสุขุมวิท	
ถนนเพชรบรุ	ีทางดว่นช่วงพระราม	4-วภิาวด	ีและหนา้ดา่นจา่ยเงนิบนทางดว่น	เป็นตน้)	และ/หรือ	เป็นจดุ
ยุทธศาสตรท่ี์กำาลงัมกีารพฒันาในอนาคตอันใกล	้(เชน่	บริเวณถนนพระราม	9	และ	เส้นเอกมยั-รามอินทรา	
เป็นต้น)	 สำาหรับสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	 บริษัทเลือกสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำาทางปรับ
อากาศ	 ซ่ึงเป็นระบบขนส่งท่ีมีผู้ใช้บริการมากท่ีสุด	 และเป็นระบบขนส่งท่ีสามารถเข้าถึงผู้รับชมทุกกลุ่ม
เป้าหมายทั่วกรุงเทพฯ	แบบขยายวงกว้าง	และ	สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	ซึ่งเป็นระบบขนส่ง
ที่มีอัตราการเติบโตของจำานวนผู้ใช้บริการสูง	และจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
กรงุเทพฯ	ชัน้ใน	และกรุงเทพฯ	ชัน้นอก	รวมถึงปรมิณฑลทีส่มบรูณ	์และมศีักยภาพในการเปน็ระบบขนส่ง
มวลชนหลักในอนาคต	สำาหรับสื่อโฆษณาในสนามบิน	บริษัทเลือกพื้นที่สื่อในบริเวณที่เป็นจุดพักรอของ
ผูโ้ดยสาร	อาทิ	ในบรเิวณประตกูอ่นข้ึนอากาศยาน	จดุรอรบักระเป๋า		และบริเวณรอตรวจคนเขา้เมือง	เปน็ตน้
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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	ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อ
รักษาความเป็นผู้นำาของอุตสาหกรรม
	 บรษัิทให้ความสำาคัญในดา้นนวตักรรม	(Innovation)	ในการพฒันาและนำาเสนอเพือ่ให้บรกิารสือ่โฆษณา
ท่ีน่าสนใจ	 และ	 ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำาของอุตสาหกรรม	 โดยมีการผสมผสานรูป
แบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาใหม่เพื่อนำาเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรร	โดย
เน้นตอบสนองความต้องการ	 ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการ	 เช่น	
การนำาเสนอสื่อโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศประเภท	2	มิติ	(2D)	และ	3	มิติ	(3D)	
เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นท่ีจดจำาของผู้รับชม	 การออกแบบสื่อโฆษณาให้เข้ากับป้ายรายงานสภาพ
จราจรอจัฉรยิะแกผู่ใ้ชท้างดว่นเพือ่สร้างสาธารณประโยชนค์วบคูก่บัการดงึดดูความสนใจให้กบัสือ่โฆษณา
ในช่วงระหว่างรอการจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วน	การนำาเสนอออกแบบและติดตั้งแสงสีบนสื่อโฆษณาภาพนิ่ง
เพือ่สรา้งความโดดเดน่และเนน้จดุขายของผลติภณัฑน์ัน้ๆ	การให้บรกิารอินเทอรเ์นต็บนรถประจำาทางเพ่ือ
เปน็การอำานวยความสะดวกสบายใหแ้กผู่โ้ดยสารโดยไมเ่สียคา่บรกิาร		เปน็ตน้	โดยแนวคิดและแนวปฏิบตัิ
เหล่านี้	 เป็นการเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งของบริษัทในการทำาสัญญาเช่าพื้นท่ีใหม่และ
ขยายอายุสัญญาเช่าพื้นที่เดิมเป็นอย่างมาก	

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	 ที่เป็นความต้องการของตลาด	 เพ่ือให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นท่ีพึงพอใจต่อเอ
เจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	 อีกท้ังบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทและบริการภาย
หลังการขาย	(After	Sale	Service)	เป็นอย่างมาก	โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม	ทั้งนี้
ความท้าทายท่ีสำาคัญและเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยคือ	 การบริหาร
จัดการให้สื่อโฆษณาอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำาเสนอตลอดเวลา	 	 เนื่องจากสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง	 และมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม	 เช่น	 สภาพ
อากาศ	หรืออุบัติเหตุ	เป็นต้น	บริษัทจึงมีการจัดตั้งทีมงาน	ระบบบริหารจัดการ	รวมทั้งอุปกรณ์เฉพาะ	เพื่อดูแลรักษาใน
การป้องกันความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมสื่อโฆษณาที่ใช้นำาเสนอ	ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมีมาตรฐานสูงสุด	โดย
บริษัทสามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน	์และมีการตระเวนตรวจสอบสื่อโฆษณา
จากทีมช่างผู้ชำานาญและมากประสบการณ	์ในกรณีที่พบว่าสื่อโฆษณาเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ	บริษัทจะส่งทีม
งานซ่อมบำารงุและซ่อมแซมสือ่โฆษณาคนืสูส่ภาพสมบูรณต์ามระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดในนโยบายตอ่ผูใ้ช้บรกิาร	(ภายใน	
24	ชั่วโมงสำาหรับสื่อส่วนใหญ่)	

3.	ให้ความสำาคัญกับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	โดยเน้นการใช้จุดแข็งที่บริษัทมี
	 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะต่อยอดธุรกิจสื่อให้หลากหลายเพิ่มมากข้ึน	 ทั้งในแง่การขยายธุรกิจเดิม	 และเข้าสู่ธุรกิจ
ใหม่ในอุตสาหกรรมสือ่	โดยดงึเอาจดุแข็งของบรษัิทและพนัธมิตรมาใช้ในการขยายธรุกจิ	โดยบรษัิทมีศกัยภาพและความ
สามารถในการดำาเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	(Out	of	Home	Media)	ด้วยประสบการณ์	ความชำานาญ	และ
ตราสินค้า	(branding)	ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน	ประกอบกับมีพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ถือ
หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง	บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่พร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต	เช่น	การขยาย
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยสู่ทั่วประเทศ	และ	ขยายการดำาเนินธุรกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน	ในอนาคต	หรือ	
การต่อยอดและพัฒนาความสามารถในการให้บริการสื่ออินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ตามท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ	Emtek	Group	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
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	Compa-
ny	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	internet	media	services.	

	 Last	but	not	least,	the	Company	had	partnered	with	a	strategic	shareholder	Emtek	Group	who	is	the	2nd	
largest	media	service	provider	in	Indonesia.		This	alliance	will	enhance	the	Company’s	capability	in	diversifying	
into	new	businesses	that	Emtek	Group	has	an	expertise	both	national	and	regional	level	in	the	future.	

1.3)	 Continuously	innovate	and	create	new	media	or	presentations	to	enhance	its	image	and	maintain	
leadership	position	in	the	industry.	
	 	The	Company	values	innovation	in	developing	and	introducing	engaging	media	services	by	
combining	creative	concepts	and	modern	technologies	together	to	produce	a	selection	of	new		
advertising	media	for	product	and	service	owners	stressing	on	their	strategic	and	marketing	planning	
needs.	For	instance,	the	Company	introduced	2D	and	3D	adverting	media	outside	air-conditioned	
buses	to	impress	audiences	and	boost	awareness.	Moreover,	Intelligent	Traffic	Condition	Reporting	
Board	was	installed	not	just	as	a	public	service	for	expressway	users	but	also	to	attract	attentions	
on	advertisements	during	the	time	users	are	waiting	to	pay	for	toll	fees.	Other	examples	include	the	
design	and	installation	of	lights	and	colours	on	its	static	media	to	make	them	stand	out	as	well	as	
highlight	selling	points	of	the	products	and	free	internet	service	offered	on	buses	to	accommodate	
passengers.	These	ideas	and	practices	significantly	help	improve	the	Company’s	competitiveness	
compared	to	its	rivals	for	both	new	area	lease	contracts	and	extensions	or	renewals	of	existing	
area	lease	contracts.	
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง 
Risk Factors

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาเช่าพ้ืนท่ี
	 ธุรกิจส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีต้องพ่ึงพาสัมปทานหรือสัญญาการเช่าพ้ืนท่ีจากภาครัฐ	หรือสัญญาการ
เช่าพ้ืนท่ีจากเอกชน	เพ่ือติดต้ังส่ือโฆษณาและหารายได้จากการขายโฆษณาบนพ้ืนท่ีดังกล่าว	นอกจากน้ียังต้องพ่ึงพิงสัญญา
ความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายส่ือโฆษณากับบริษัทเอกชนต่างๆ	 ซ่ึงบริษัทมีหน้าท่ีหาลูกค้าและได้รับ
ส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณาเป็นค่าตอบแทน	โดยในปี	2559	คู่สัญญาท่ีสร้างรายได้ให้กับบริษัทสูงสุด	คือ	บริษัท	ฮัลโล	
บางกอก	แอลอีดี	จำากัด	ซ่ึงสร้างรายได้ให้บริษัท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	18.8		ของรายได้รวมท้ังหมด	สัญญาดังกล่าวมีระยะ
เวลา	3	ปี	โดยท่ีฮัลโลบางกอกให้สิทธิแก่บริษัทเป็นรายแรกในการพิจารณาต่อสัญญาเพ่ิมเติมได้อีก	3	ปี	ส่งผลให้ระยะเวลา
ของสัญญายาวนานไปจนถึงกลางปี	2564
	 เน่ืองจากบริษัทจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเหล่าน้ัน	บริษัทจึงมีความเส่ียงหากไม่สามารถ
ต่ออายุสัญญากับคู่สัญญาทางธุรกิจรายใดรายหน่ึงจากการปฏิบัติไม่ตรงตามหน้าท่ี	เง่ือนไข	หรือ	ภาระผูกพันตามท่ีสัญญาดัง
กล่าวกำาหนด		หรือความเส่ียงในกรณีท่ีผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากการให้เช่า/ให้สิทธิมีผลกระทบต่อการดำาเนิน
การหรือภาพพจน์ของผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ	หรือการบอกเลิกสัญญาหากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิมีความจำาเป็นต้องใช้สถานท่ีเช่า/ให้สิทธิ	
โดยต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร	ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของ
บริษัท	และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต	
อย่างไรก็ดี	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	บริษัทไม่เคยกระทำาการใดๆท่ีเป็นการผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญ
ท่ีระบุไว้ในสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท	นอกจากน้ี	 ผู้บริหารของบริษัท	 เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การ
ทำางานในอุตสาหกรรมด้านส่ือโฆษณามาเป็นเวลานาน	จึงม่ันใจได้ว่าสัญญาต่างๆ	ท่ีทำากับคู่สัญญาได้ผ่านการไตร่ตรองอย่าง
ถ่ีถ้วน	 เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขได้อย่างครบถ้วน	 ซ่ึงถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น
	 ท้ังน้ี	จากการท่ีปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหลากหลายของประเภทส่ือโฆษณาสูง
ท่ีสุด	นอกจากน้ียังครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ	และอีกกว่า	45	จังหวัดท่ัวประเทศ	ซ่ึงอยู่ภายใต้สัญญาเช่าพ้ืนท่ี	หรือสัญญา
สัมปทานมากกว่า	150	ฉบับ	โดยท่ีไม่มีสัญญาใดสัญญาหน่ึงสร้างรายได้ให้กับบริษัท	เกินร้อยละ	30	ของรายได้รวม	ดังน้ัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาใดๆ	จึงจะไม่ให้มีผลต่อรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท	
	 นอกจากน้ีบริษัท	ได้ให้ความสำาคัญการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของพ้ืนท่ี	อาทิ	เจ้าของสัมปทาน	ผู้ประกอบ
การห้างสรรพสินค้า	หรือเจ้าของอาคาร		โดยได้ร่วมพัฒนาส่ือโฆษณาโดยนำาเสนอนวัตกรรม	การออกแบบท่ีทันสมัยรวมไป
ถึงการนำาเสนอส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจ	 ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเจ้าของพ้ืนท่ีได้อย่างลงตัว	 จึงทำาให้เง่ือนไขในสัญญา
ส่วนใหญ่จะให้สิทธิการต่อสัญญาของบริษัท	 เป็นอันดับแรก	(First	Right)	บริษัทจึงสามารถต่อสัญญาท่ีสำาคัญทุกสัญญามา
ได้โดยตลอด	พร้อมท้ังยังสามารถขยายอายุสัญญาได้อีกด้วย	 ซ่ึงเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า	บริษัท	ได้รับความไว้วางใจจากคู่
สัญญาทางธุรกิจเสมอมา	เช่น	ในปี	2556	ทางบริษัท	ได้ต่อสัญญากับ	ขสมก.	ไปถึงปี	2570	และ	ได้ต่อสัญญาป้ายโฆษณา	
Gateway	Billboard	กับ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ไปถึงปี	2562,	ในปี	2558	ได้ต่อสัญญาส่ือโฆษณาดิจิตอลในบริเวณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ไปถึงปี	2564	และในปี	2559	ได้ต่อสัญญาส่ือโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะของ	บมจ.	ทีโอที	ไป
ถึงปี	2562	เป็นต้น	



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 71

Business Risks

Risk from inability to renew or extend concessions, area lease contracts or other contracts 
with business partners.  
	 Out	of	home	media	business	relies	on	concessions	or	area	lease	contracts	from	government	and	private	
companies	that	allow	advertising	media	installations	to	earn	revenue	from	selling	advertisements	in	those	locations.	
Moreover,	business	partnership	contracts	such	as	being	a	sales	agent	for	private	companies	are	another	source	of	
revenue	where	the	Company	conducts	business	development	with	clients	and	makes	money	from	revenue	sharing	
through	advertising	sales.	In	2016,	Hello	Bangkok	LED	Co.,	Ltd.	contributed	the	most	to	the	Company	in	terms	of	
revenue	and	generated	about	18.8%	of	total	revenue	for	the	Company.	This	contract	has	a	3-year	term	where	Hello	
Bangkok	granted	the	right	to	the	Company	to	be	the	first	counterpart	they	will	consider	in	extending	the	contract	for	
another	3	years	to	finish	at	the	middle	of	2021.	
	 The	Company	must	comply	with	obligations	as	specified	in	the	contracts.	In	this	case,	risks	can	be	incurred	
for	events	that	the	Company	fails	to	extend	or	renew	lease	contracts	with	any	of	its	contractual	parties	or	conform	
to	duties,	conditions	or	obligations	as	stated	in	the	contracts.	This	includes	the	case	when	lessors/right	grantors	
terminate	contracts	in	case	that	their	businesses	or	images	are	affected	by	the	leases	as	well	as	when	the	lessors/
grantors	are	required	to	use	the	areas/rights	for	other	purposes.	In	such	cases,	lessors/right	grantors	must	notify	the	
Company	in	writing	in	advance	given	that	those	incidents	can	impact	its	revenue	generating	capability	and	financial	
position	of	the	Company	in	the	future.
	 Nevertheless,	there	was	no	breach	of	contract	regarding	any	significant	clauses	that	severely	impacted	the	
Company	in	the	past.	Furthermore,	thanks	to	long	experience	in	advertising	industry	of	its	executives,	all	contracts	
with	its	counter	parties	were	reviewed	and	deliberated	thoroughly	and	compliance	to	clauses	and	other	conditions	
were	ensured	to	prevent	risks	from	aforementioned	incidents.
	 The	Company	is	currently	a	service	provider	of	out	of	home	media	with	the	most	diversified	portfolio	in	
the	country	covering	Bangkok	and	45	other	provinces	nationwide	under	more	than	150	area	lease	contracts	or	
concession	contracts.	None	of	the	contract	generates	more	than	30%	of	total	revenue	of	the	Company.	Therefore,	
revenue	impact	from	any	particular	cancellation	of	contract	is	not	significant	to	the	Company’s	overall	revenue.	
Additionally,	the	Company	gave	priorities	to	entering	business	partnerships	with	area	owners	such	as	concessionaires,	
department	store	operators	and	building	owners.	The	Company	co-developed	advertising	media	through	innovations	
and	modern	designs	as	well	as	introducing	appealing	media	that	create	value	added	to	the	area	owners.	Through	
this	advantage,	provided	clauses	in	most	contracts	grant	first	right	to	the	Company	to	renew	the	contracts	before	
other	parties.		As	a	result,	the	Company	has	managed	to	renew	all	its	contracts	as	well	as	extend	other	contracts.		
This	verifies	the	fact	that	Company	continued	to	gain	trusts	among	its	business	partners.	For	example,	in	2013	
the	Company	extended	the	contract	with	BMTA	until	2027	and	also	renewed	gateway	billboard	contract	with	the					
Expressway	Authority	of	Thailand	(EXAT)	until	2019.	The	Company	also	signed	another	renewal	for	digital	advertising	
media	contract	in	Suvarnnabhumi	airport	until	2021	and	won	a	contract	extension	for	public	telephone	media	of	
TOT	Public	Company	Limited	until	2019.
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ความเส่ียงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท 
	 ด้วยกลยุทธ์การขยายส่ือโฆษณาอย่างต่อเน่ือง	และการสร้างเครือข่ายส่ือโฆษณาท่ีมีความม่ันคงเพ่ือให้บริการแก่
ลูกค้าในระยะยาว	บริษัทมีความจำาเป็นในการทำาสัญญาเช่า/รับสิทธิดำาเนินงานระยะยาวกับเจ้าของพ้ืนท่ีส่ือโฆษณาในระยะยาว
เพ่ือป้องกันการเข้ามาในตลาดของคู่แข่งขัน	จึงส่งผลให้มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า/รับสิทธิดำาเนินงาน	
ซ่ึงบริษัทต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดอายุของสัญญา	ดังน้ันในกรณีท่ีรายได้จากการขายส่ือโฆษณาลดต่ำาลงอย่างมี
นัยสำาคัญ	จึงอาจส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท	และฐานะทางการเงินของบริษัทได้	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	
บริษัท	มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานท้ังส้ินจำานวน	6,643	ล้านบาท	ซ่ึงภาระผูกพันหลักของ
บริษัท	ได้แก่	สัญญาเช่าดำาเนินงานส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศ	ท่ีบริษัท	ทำา
สัญญาระยะยาวกับ	ขสมก.	จำานวน	1,920.4	ล้านบาท	ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	28.9	ของภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน
ของบริษัท	โดยสัญญาดังกล่าวจะส้ินสุดในกลางปี	2570	ซ่ึงหากรายได้จากส่ือโฆษณาบนรถโดยสารปรับอากาศลดลงอาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัท	
	 อย่างไรก็ดี	การทำาสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญา	และการมีภาระผูกพันดังกล่าวเป็นการดำาเนินธุรกิจปกติสำาหรับการ
ให้บริการส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน		และการทำาสัญญาระยะยาวยังเป็นการช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้ท่ีแน่นอน	และ
เป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	(Barrier	to	Entry)	ท่ีสูงเพ่ือป้องกันผู้ประกอบการรายอ่ืนจากการเข้ามาแย่งสิทธิท่ีบริษัท
เป็นเจ้าของ	นอกจากน้ียังมีความม่ันใจว่าบริษัทมีความเส่ียงในระดับต่ำาจากการทำาสัญญาเช่าระยะยาวกับขสมก.	เน่ืองจากรถ
โดยสารประจำาทางเป็นระบบการขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯเพ่ือใช้เช่ือมต่อพ้ืนท่ีรอบนอกกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน	เช่น	
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	และรถไฟฟ้าบีทีเอส	เป็นต้น	และด้วยคุณสมบัติของรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มเป้า
หมายบนเส้นทางหลักครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ	ส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสารประจำาทางปรับอากาศจะ
ยังเป็นท่ีสนใจของลูกค้าในระยะยาว		

ความเส่ียงจากการพ่ึงพาส่ือโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้งของบริษัท 
	 ต้ังแต่ปี	2556	บริษัทได้ลงทุนเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้บริการของส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลท้ังในกรุงเทพ	และ
ต่างจังหวัดเป็นจำานวนมาก	โดยบริษัทมีรายได้จากส่ือประเภทน้ีสำาหรับปี	2559	เป็นจำานวน	1,040.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	
42.5%	ดังน้ันหากส่ือได้รับกระทบใดใดจนเป็นสาเหตุให้รายได้ของส่ือโฆษณาดิจิตอลลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	อาจส่งผลต่อผล
การดำาเนินงานของบริษัท	และกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้
	 อย่างไรก็ดี	ต้ังแต่เร่ิมให้บริการส่ือโฆษณาดิจิตอลในปี	2556	ส่ือโฆษณาดิจิตอลก็ได้รับความนิยมท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ	โดย
มีอัตรา	Utilization	Rate	อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลียของส่ือโฆษณารวมของบริษัท	นอกจากน้ี	ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว	ส่ือ
โฆษณาดิจิตอลก็ยังได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย	เน่ืองจากเป็นส่ือโฆษณาท่ีมีค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีต่ำา	สามารถช่วยให้นักการ
ตลาดประหยัดงบประมาณ	นอกจากน้ีส่ือโฆษณาดิจิตอลยังเป็นส่ือท่ีมีรูปแบบทันสมัยและสามารถปรับเปล่ียนข้อความทางการ
ตลาดท่ีนำาเสนออย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ	และเป็นท่ีนิยมสำาหรับนักการตลาด
ในปัจจุบัน	

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษัทเอเจนซ่ีรายใหญ่ 
	 เอเจนซ่ีโฆษณามีบทบาทท่ีสำาคัญในธุรกิจส่ือโฆษณา	โดยจะทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการโฆษณาและ
เจ้าของสินค้าและบริการ	หน้าท่ีหลักของเอเจนซ่ีคือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด	รวมไปถึงกำาหนดแผนการใช้งบโฆษณา	
และตัดสินใจเลือกใช้ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ	 ท้ังน้ีเอเจนซ่ีจะไม่ทำาสัญญาระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการส่ือโฆษณา	แต่จะ
พิจารณาแผนการใช้ส่ือโฆษณาตามแผนการตลาด	และการโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการแต่ละรายตามความเหมาะ
สม	ณ	ขณะน้ัน	
	 ท้ังน้ี	กลุ่มลูกค้าของบริษัท	สามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มหลักคือ	1)	กลุ่มลูกค้าเอเจนซ่ี	และ	2)	กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของ
สินค้าและบริการ	โดยบริษัท	มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าเอเจนซ่ีและจากลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ	ประมาณ	60.7%	
และ	39.3	%	ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท	ในปี	2559	ตามลำาดับ	บริษัท	มีรายได้จากการให้บริการส่ือโฆษณาผ่าน
ทางเอเจนซ่ีจากเอเจนซ่ี	10	รายแรก	ของปี	2558	และปี	2559		ในสัดส่วนร้อยละ	59.7	และร้อยละ	56.6	ของรายได้รวม
ท้ังหมด	ตามลำาดับ	และไม่มีการพ่ึงพิงเอเจนซ่ีรายใดคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวมท้ังหมด		อย่างไรก็ดี	
บริษัท	อาจมีความเส่ียงหากเอเจนซ่ีไม่แนะนำาให้เจ้าของสินค้าและบริการใช้เครือข่ายส่ือโฆษณาของบริษัท	ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อรายได้	และผลการดำาเนินงานของบริษัท	อย่างมีนัยสำาคัญ	
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Risk from obligations with contractual parties that may affect the Company’s performance 
 Through	its	strategies	to	continuously	expand	advertising	media	and	create	a	strong	media	network	to	
service	customers	in	the	long	run,	it	is	crucial	that	the	Company	enters	into	long-term	lease/right	granting	contracts	
with	media	area	owners	to	fend	off	market	entries	from	competitors.	This	resulted	in	financial	obligations	that	the	
Company	has	to	pay	in	the	future	under	those	lease/right-granting	contracts	that	the	Company	must	realize	these	
expenses	throughout	contract	durations.	Thus,	in	the	case	that	advertising	media	sales	revenue	materially	drops,	it	
will	inevitably	affect	Company’s	performance	and	financial	positions.	As	of	31	December	2016,	the	Company	held	
a	total	future	obligation	of	6,643	million	baht	under	all	its	lease	contracts.	Key	obligations	included	operating	lease	
contract	of	advertising	media	on	mass	transit	system	for	air-conditioned	buses	with	BMTA	worth	1,920.4	million	
baht	or	equivalent	to	28.9%	of	all	obligations	under	operating	lease	contracts.	This	contract	will	not	be	terminated	
until	mid-2027	and	the	Company’s	business,	financial	position,	operating	performance	will	be	significantly	impacted	
if	this	revenue	streams	from	adverting	media	in	these	air-conditioned	buses	are	to	decline	meaningfully.
		 However,	long-term	contracts	with	counterparts	and	mentioned	obligations	are	normal	business	operations	
for	providing	advertising	media	services	in	mass	transit	systems.	Moreover,	long-term	nature	of	the	contracts	made	
with	its	counterparties	secures	stable	revenues	for	the	Company	and	acts	as	an	effective	barrier	to	entry	to	prevent	
other	competitors	to	gain	rights	in	leasing	advertising	spaces.	Furthermore,	the	Company	believes	that	risk	associated	
with	long-term	lease	contract	with	BMTA	will	be	considered	low	as	air-conditioned	bus	will	remain	a	major	mass	
transit	system	that	connects	greater	Bangkok	areas	with	other	mass	transit	systems	such	as	MRT	and	BTS.	Given	
that	these	air-conditioned	buses	have	extended	footprints	reaching	all	target	groups	throughout	Bangkok,	advertising	
media	in	these	buses	are	still	gaining	attention	and	interests	from	customers	in	the	long	term.

Risk from reliance on outdoor digital media
	 Since	2013,	the	Company	has	aggressively	invested	in	the	expansion	of	outdoor	digital	media	service	
spaces	in	both	Bangkok	and	upcountry.	Revenue	from	this	media	category	in	2016	stood	at	1,040.2	million	baht	
or	equivalent	to	42.5%	of	total	revenue.	Therefore,	if	there	is	anything	impacting	these	media	in	such	ways	that	the	
revenue	from	this	source	declines	meaningfully,	this	can	affect	the	Company’s	performance	as	well	as	its	financial	
positions.	
	 Nevertheless,	since	the	inception	of	its	digital	media	services	in	2013,	popularity	of	such	media	is	building	
up	that	resulted	in	utilization	rate	that	was	higher	than	the	average	of	overall	advertising	media	the	Company	was	
offering.	Besides,	digital	media	was	also	recession-proof	as	they	were	barely	affected	by	the	economic	slowdown.	
Thanks	to	lower	production	costs,	digital	media	help	save	marketers’	budget	spending.	Digital	media	also	offer	modern	
formats	and	allow	speedy	adjustments	in	marketing	messages	that	is	proved	to	fit	various	marketing	strategies	and	
the	needs	of	marketer	these	days.	

Risk from over-reliance on major advertising agencies
	 Advertising	agencies	play	an	important	role	in	advertising	media	business	as	they	act	as	middlemen					
between	advertising	media	service	providers	and	product	and	service	owners.	Advertising	agencies	assist	product	and	
service	owners	in	their	media	strategy	planning,	advertising	budget	planning	as	well	as	media	selection.	Typically,	
advertising	agencies	will	not	engage	in	long-term	contracts	with	advertising	media	service	providers	but	will	consider	
and	implement	advertising	media	plans	based	on	its	marketing	plan	as	well	as	suitability	of	advertising	plan	of	individual	
product	and	service	owner	at	a	particular	time.
	 The	Company’s	clients	can	be	categorized	into	2	groups	1)	Advertising	agencies	and	2)	Product	and	service	
owners.	With	regard	to	revenue	contribution	in	2016,	advertising	agencies	accounted	for	71.5%	of	total	revenue	
while	product	and	service	owners	made	up	for	another	28.5%.	The	proportions	of	revenue	generated	from	top	10	
advertising	agencies	were	at	59.7%	and	59.7%	of	total	revenue	as	of	31	December	2015	and	31	December	2016	
respectively.		No	particular	advertising	agency’s	revenue	contribution	exceeded	30%	of	total	revenue.	Nevertheless,	
risks	can	arise	when	those	advertising	agencies	do	not	recommend	the	Company’s	advertising	media	service	to	its	
customers	who	are	product	and	service	owners	and	this	may	significantly	harm	its	revenue	generation	and	operating	
performances.		
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	 ตามกลยุทธ์ของบริษัทในการให้บริการส่ือโฆษณาอย่างครบวงจร	และครอบคลุมพ้ืนท่ีโฆษณาท่ีหลากหลายท่ัวประเทศ	
ส่งผลให้ส่ือโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการอย่างท่ัวถึง	โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ	ทุก
เพศ	และทุกวัย	ให้สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาของบริษัตลอดการเดินทางชณะอยู่นอกท่ีอยู่อาศัยในชีวิตประจำาวัน	ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองลูกค้าผู้ซ้ือส่ือโฆษณาในด้านของความคุ้มค่าและความมีประสิทธิผลของการใช้งบโฆษณา	บริษัท	 จึงเช่ือว่า	 เครือ
ข่ายและช่องทางโฆษณาของบริษัทท่ีได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเน่ืองยังคงได้รับความนิยมจากผู้ลงส่ือโฆษณาต่อไป	
นอกจากน้ีจากการท่ีบริษัท	ให้ความสำาคัญในด้านนวัตกรรม	(Innovation)	ในการพัฒนาและนำาเสนอเพ่ือให้บริการส่ือโฆษณา
เป็นท่ีน่าสนใจ	โดยการนำาเสนอส่ือโฆษณาท่ีแปลกใหม่และมีประสิทธิภาพสูง	นอกเหนือขอบเขตแนวความคิดของเอเจนซ่ี	หรือ
เจ้าของสินค้าและบริการ	ส่งผลให้ส่ือโฆษณาของบริษัท	ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	และได้สร้างความเช่ือม่ันไว้วางใจให้กับ
เจ้าของสินค้าและบริการ
	 อย่างไรก็ดี	บริษัทเช่ือม่ันว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงดังกล่าวได้อีกทางหน่ึงด้วยการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับ
เอเจนซ่ี	โดยการร่วมในการพัฒนาส่ือโฆษณากับเอเจนซ่ีต่างๆ	เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการของตลาด
และสามารถพัฒนาส่ือโฆษณาท่ีตรงกับความต้องการของเอเจนซ่ีได้	 อีกท้ังบริษัท	 มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ท่ีทำาหน้าท่ีดูแลลูกค้า
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า	อันเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนอีกทางหน่ึง
 
ความเส่ียงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
	 ธุรกิจส่ือโฆษณาของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	
ในภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตัว	การใช้จ่ายงบประมาณในส่ือโฆษณามีทิศทางท่ีจะเพ่ิมสูงตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค	ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจของบริษัท	แต่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	หรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไทย	หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีกระทบ
ความเช่ือม่ันและกำาลังซ้ือของผู้บริโภค	อาจจะส่งผลให้เจ้าของสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในส่ือโฆษณาต่างๆ	ซ่ึงอาจส่งผลให้ยอดขายส่ือโฆษณาของบริษัทปรับลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
	 โครงสร้างอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในปัจจุบันมีโครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต	โดยผู้ผลิตสินค้าและบริการมีแนว
โน้มในการจัดสรรงบประมาณโฆษณาไปยังส่ือโฆษณาประเภทใหม่ๆ	ท่ีมีประสิทธิภาพสูง	โดยเฉพาะส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัยซ่ึงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีกำาลังซ้ือในพ้ืนท่ีเมืองได้เป็นอย่างดี	และยังเป็นส่ือโฆษณาท่ีมีต้นทุนอยู่ในระดับต่ำาเม่ือ
เปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ	แต่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมได้สูง	โดยจากการศึกษาของ	Outdoor	Advertising	
Association	of	America	(OAAA)	ซ่ึงศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในส่ือภายนอกท่ีอยู่อาศัยในประเทศอเมริกา	ประเทศ
แถบยุโรป	และประเทศออสเตรเลีย	พบว่าส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยมีผลตอบแทนต่อการลงทุน	(ROI)	ท่ีคุ้มค่ามากกว่า
เม่ือเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ์	และส่ือโทรทัศน์	ดังเห็นได้จากในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงปี	2558-2559	ลูกค้าเจ้าของสินค้า
และบริการยังคงใช้ส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัยในการประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่อย่างต่อเน่ือง	โดยถึงแม้ค่าใช้จ่ายการโฆษณา
โดยรวมจะลดลง	แต่ค่าใช้จ่ายการโฆษณาในส่ือโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง	อย่างไรก็ดี	บริษัท
ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ	หากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวยังคงดำาเนินต่อไป	หรือมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในอนาคต

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารและบุคลากร
	 ธุรกิจให้บริการส่ือโฆษณาของบริษัท	เป็นธุรกิจให้บริการซ่ึงต้องพ่ึงพิงบุคลากรในการติดต่อ	สร้างสรรค์ผลงาน	และนำา
เสนอผลิตภัณฑ์	ให้แก่เอเจนซ่ีและเจ้าของสินค้าและบริการ	ดังน้ัน	ผู้บริหารของบริษัท	ฝ่ายขายและการตลาด	และฝ่ายปฏิบัติ
การท่ีมีประสบการณ์และมีความชำานาญจึงมีความสำาคัญในการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พ้ืนท่ีโฆษณา	
และการสร้างสรรค์รูปแบบของส่ือโฆษณาเพ่ือนำาเสนอต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของสินค้า
และบริการ	บุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเหล่าน้ีจึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของบริษัทท่ีผ่านมา	หาก
บริษัท	ไม่สามารถรักษาผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความรู้ความชำานาญไว้ได้	บริษัท	อาจได้รับผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	
	 บริษัท	ได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึน	 จึงได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากร
เติบโตไปพร้อมกับความสำาเร็จของบริษัท	นอกจากน้ีบริษัท	ได้แบ่งลักษณะการทำางานเป็นทีม	ซ่ึงบุคลากรภายในทีมจะสามารถ
ทำางานทดแทนกันได้ตลอดเวลา	นอกจากน้ี	บริษัท	 มีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการของบริษัท	 ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงด้านการพ่ึงพิงตัวบุคคลในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ได้ในระดับ
หน่ึง		สำาหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง	และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทำาให้มีความผูกพันต่อบริษัท	ในการ
ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต	นอกจากน้ี	ในระหว่างปี	2558-	2559	บริษัท	ได้จัดสรร
หุ้นเพ่ิมทุนจำานวน	40,000,000	หุ้น	และจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจำานวน	30,000,000	หน่วย	เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารของบริษัท	และพนักงานของบริษัทพ่ือเป็นการตอบแทนการทำางานของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานดังกล่าว	และเพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท
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	 The	Company’s	strategies	to	provide	integrated	solutions	of	diverse	advertising	media	across	the	country	
enabled	its	media	to	effectively	reach	target	groups	of	particular	products	and	services.	This	covers	all	customer	
segments	regardless	of	their	professions,	genders	and	age	groups	as	they	are	exposed	to	the	Company’s	media	in	
their	everyday	lives	and	thus	meet	the	needs	of	media	buyers	regarding	the	value	for	money	and	the	return	o		their	
advertising	budget.	The	Company	is	confident	that	its	media	network		and	channels	the	Company	incessantly	develops	
will	still	be	media	buyer’s	choice.	Moreover,	The	Company’s	emphasis	on	innovation	in	advertising	media	development	
and	introduction	allowed	the	Company	to	offer	more	interesting	and	highly-effective	advertising	media	that	are	beyond	
traditional	ideas	as	usually	conceptualized	by	account	executives,	media	planners	or	owners	of	products	and	services.	
These	new	innovative	media	were	well	accepted	and	helped	gain	trusts	among	product	and	service	owners.
	 The	Company	regards	relationship	building	with	advertising	agencies	as	a	good	mitigation	to	this	kind	of	risk	
as	the	Company	took	part	in	advertising	media	co-development	with	those	advertising	agencies	so	that	the	Company	
has	a	good	understanding	on	demand	trends	of	the	market	and	thus	be	able	to	develop	advertising	media	that	meet	
agencies’	requirements.	Last	but	not	least,	the	Company’s	Customer	Service	department	was	set	up	to	handle	all	
customer	cares	and	organize	activities	to	strengthen	relationships	with	customers	to	create	lasting	good	impression	
on	the	Company.

Risk from overall Thai economic slowdown
	 Advertising	media	business	is	positively	correlated	to	advertising	industry	and	overall	economic	situation	of	
the	country.	Under	growing	economic	trend,	investments	in	advertising	budgets	of	product	and	service	owners	move	
in	tandem	with	higher	spending	of	consumers	and	thus	enhance	revenues	of	advertising	media	service	providers.	On	
the	other	hand,	economic	downturn	and	political	instability	stall	confidence	and	harm	purchasing	power	of	
consumers.	This	results	in	a	cut	in	advertising	budget	from	product	and	service	owners	leading	to	a	significant	fall	in	
overall	advertising	expenditure.
	 Recently,	the	structure	of	advertising	industry	has	changed	from	the	past	where	product	and	service	owners	
tend	to	allocate	advertising	budgets	on	new	and	media	especially	out	of	home	media	that	are	effective	in	accessing	
consumer	groups	with	high	purchasing	power	in	urban	areas.		Moreover,	these	out	of	home	media	can	also	offer	the	
same	awareness	of	audience	at	lower	cost	compared	to	other	advertising	media.		The	results	of	an	Outdoor	Advertising	
Association	of	America	(OAAA)	study	that	analyzes	effectiveness	and	return	on	investment	of	out	of	home	advertising	
in	USA,	European	countries	and	Australia	showed	that	out	of	home	advertising	media	delivered	higher	return	of	
investment	(ROI)	compared	to	print	ads	and	TV	ads.	Consequently,	despite	the	economic	slowdown	in	2015-2016,	
out	of	home	media	still	maintained	its	media	of	choice	status	for	product	and	service	owners	to	promote	their	products	
and	services.	Even	though	overall	advertising	spend	showed	a	downward	trend	but	spend	on	out	of	home	media	still	
experienced	growth.	Nevertheless,	the	Company	cannot	guarantee	that	business	performance	and	financial	positions	
will	not	be	significantly	affected	in	case	that	the	economic	slowdown	ensues	or	intensifies	in	the	future.

Risk from dependency on executives and personnel
	 Human	capital	plays	a	significant	role	in	advertising	media	business	as	it	is	a	service	business	that	requires	
personnel	in	creating	and	presenting	works	to	or	dealing	with	advertising	agencies	or	owners	of	products	and		services.
Therefore,	quality	workforce	including	skilled	and	experienced	executives,	sales	and	marketing	team	as	well	as	operations	
team	is	critical	to	the	success	of	the	business.	These	people	not	only	optimize	the	use	of	advertising	spaces	but	also	
create	varieties	of	advertising	media	to	reach	target	groups	as	demanded	by	product	and	service	owners.	Impacts	on	the	
Company’s	business	may	not	be	negligible	in	case	that	the	Company	fails	to	retain	valuable	executives	and	personnel	
with	knowledge	and	expertise.
	 Fully	aware	of	this	risk,	the	Company	thrives	on	developing	and	growing	its	employees	together	with	its		
success	in	business.	The	Company	fosters	teamwork	where	people	in	the	same	team	can	take	on	another	one’s	
duties		seamlessly	if	needed.	Furthermore,	middle	level	managers	are	encouraged	to	participate	in	planning	and	
management.	This	is	considered	to	be	another	step	to	reduce	risks	from	dependency	on	personnel	in	conducting	
business.	Top	executives	are	co-founders	and	shareholders	of	the	Company	who	have	strong	ties	with	the	Company	
and	highly	committed	to	continuously	creating	and	delivering	quality	works	in	the	future.	In	addition,	during	2015-2016,	
the	Company	issued	an	amount	of	40,000,000	shares	as	well	as	allocated	30,000,000	warrants	as	rewards	to	directors,	
executives	and	employees	with	the	objective	of	promoting	their	ownership	of	the	Company.
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ความเส่ียงในด้านข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ หรือจากการ
กระทำาของบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
	 การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจโฆษณาอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ท้ังน้ีบริษัท
ให้ความสำาคัญและติดตามการปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจส่ือโฆษณาโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ควบคุมป้ายโฆษณาอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานและเตรียมแผนการรองรับในกรณี
ท่ีข้อกฎหมายดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง	และเพ่ือมิให้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท	
	 นอกจากน้ี	บริษัทได้ดำาเนินการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับป้ายโฆษณาท้ังในด้านข้อกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมป้าย
โฆษณา	และอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทำาของบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	บริษัทให้ความสำาคัญ
ในการออกแบบ	และก่อสร้างในการติดต้ังป้ายโฆษณาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนดโดยหน่วยงาน	หรือผู้ให้เช่าต่างๆ	
โดยบริษัท	มีนโยบายท่ีจะใช้วิศวกรผู้ออกแบบ	และผู้รับเหมาช้ันนำาท่ีมีผลงานระดับประเทศ	ดำาเนินการออกแบบ	และติดต้ังเพ่ือ
ให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ	นอกจากน้ีคู่สัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีในการติดต้ังป้ายโฆษณาของบริษัท	มีการกำาหนดมาตรฐานการตรวจรับท่ี
สูง	รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกปี	อาทิเช่น	สยามพารากอน	สยามเซ็นเตอร์	สยามสแควร์	
เซ็นทรัลเวิลด์	อาคารดิจิตอลเกตเวย์	อาคารไซเบอร์เวิร์ล	อาคารอินเตอร์เชนจ์	และอาคารสีลมคอมเพล็กซ์	 เป็นต้น		 ท้ังน้ี	
บริษัท	 ยังได้ทำาประกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สิน	และบุคคลภายนอกอีกด้วย	 โดยปัจจุบัน	บริษัท	ไม่มีข้อพิพาทท่ีเกิดจาก
การดำาเนินการขัดกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	และกฎระเบียบดังกล่าว	

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ
 ความเส่ียงจากกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท มากกว่าร้อยละ 25 
	 บริษัท	มีกลุ่มนายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์	ถือหุ้นในบริษัท	จำานวนรวมท้ังส้ินร้อยละ	45.8	ของทุนท่ีจดทะเบียนและ
จำาหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท	ทำาให้หากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในท่ีประชุมก็จะสามารถควบคุมเสียง
ข้างมากในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้	ดังน้ัน	ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท	อาจมีความเส่ียงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและ
ตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้		
	 อย่างไรก็ดี	บริษัท	ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	และได้มีการกำาหนด
ขอบเขตในการดำาเนินงาน	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ	การมอบอำานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส	
และมีการกำาหนดมาตรการการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุมกิจการ	รวมถึงบุคคลท่ีมี
ความขัดแย้ง	ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ันๆ	เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เป็น
ไปอย่างโปร่งใส	นอกจากน้ี	บริษัท	ยังได้มีการแต่งต้ังบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	คน	จากกรรมการท้ังหมด	
9	คน	เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ถ่วงดุลการตัดสินใจ	และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ	ก่อนนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัท	มีการถ่วงดุลอำานาจ	โปร่งใสและมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
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Risk related to legal provisions on billboard control and accidents from natural disasters or 
human actions in the future
	 Change	in	rules	and	regulations	related	to	advertising	business	may	affect	business	operations.	To	avoid	
those	impacts,	the	Company	emphasizes	on	legal	compliance	and	regularly	follows	up	on	updates	and	amendments	
especially	for	legal	provisions	on	billboard	control	so	that	the	Company	can	set	guidelines	and	formulate	supporting	
plans	to	prevent	any	negative	impact	to	the	Company’s	operations	due	to	any	regulatory	change.		
	 The	Company	has	put	in	place	risk	management	related	to	billboards	including	legal	provisions	on	billboard	
control	and	future	accidents	from	natural	disasters	or	human	actions	that	may	occur.	Highest	standards	are	met	as	
required	by	regulators	or	lessors	and	quality	works	are	guaranteed	for	the	design	and	installation	of	billboards	while	
the	Company’s	policy	mandated	that	only	leading	engineers	and	contractors	in	the	country	are	commissioned	to	
execute	planning,	design	and	installation.	Moreover,	the	contractual	parties	who	lease	billboards’	spaces	set	high	
standards	for	initial	inspections	as	well	as	annual	quality	control	;for	example,	Siam	Paragon,	Siam	Center,	Siam	
Square,	Central	World,	Digital	Gateway	@Center	Point	Siam,	Cyber	World	Building,	Interchange	Tower	and	Silom	
Complex	Building.	In	addition,	the	Company	has	insurance	policies	that	protect	against	accidents	that	may	happen	
to	its	properties	and	third	parties.	At	present,	there	is	no	record	of	any	litigation	on	violations	or	incompliance	of	
related	laws	and	regulations.

Management Risks
 Risk from controlling majority shareholders with more than 25% share ownership
	 Mr.	Palin	Lojanagosin	and	his	group	together	held	a	total	of	45.8%	of	the	registered	and	distributed	capital	
of	the	Company	resulting	in	an	ability	to	control	majority	votes	at	the	shareholders’	meeting	in	case	that	the	votes	
are	cast	in	the	same	direction	for	a	resolution.	As	a	result,	other	shareholders	face	the	risk	of	inability	to	gather	the	
votes	to	provide	checks	and	balances	or	review	agenda	items	proposed	by	this	group	of	majority	shareholders.	
	 Nevertheless,	the	Company	has	carefully	organised	its	management	structure	filled	with	capable	personnel.	
Roles	and	responsibilities	including	delegation	of	authorities	of	directors	and	executives	were	clearly	and	transparently	
defined.	Moreover,	related	party	transactions	regarding	its	directors,	majority	shareholders,	authorised	persons	as	well	as	
interested	persons	with	conflict	of	interest	are	closely	monitored.	Measures	to	prevent	such	conflicts	of	interest	are	taken	
seriously	and	such	persons	with	conflict	of	interest	have	no	right	to	vote	or	approve	respective	transactions	to	ensure	
the	Company’s	transparency	in	conducting	business.	Besides,	the	Company	appointed	3	independent	directors	from	
outside	among	a	total	of	9	directors	to	review,	deliberate	and	approve	transactions/items	before	being	proposed	to	the	
shareholders’	meeting.	This	effort	aimed	to	further	promote	checks	and	balances,	transparency	and	efficient	management	
of	the	Company’s	management	structure.		
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รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	วันที่	6	มีนาคม	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

1 กลุ่มนายปรินทร	์	โลจนะโกสินทร์
1.1		นายปรินทร	์	โลจนะโกสินทร์
1.2		นางสาวอภิรด	ีโอภาสเอี่ยมลิขิต
1.3		บริษัท	แพลน	บ	ีอินเวสเม้นท	์โฮลดิ้ง	จำากัด/1

1.4		บริษัท	เอ๊าท์ดอร์	มีเดีย	อินเวสเม้นท	์จำากัด/1

1,611,922,808
1,000,000,000

10,600
398,806,104
213,106,104

45.84
28.44
0.00
11.34
6.06

2 กลุ่มดร.	พินิจสรณ	์	ลือชัยขจรพันธ์/2

2.1		ดร.	พินิจสรณ	์	ลือชัยขจรพันธ์
2.2		นายสุชาต	ิ	ลือชัยขจรพันธ์

391,744,090
249,114,090
142,630,000

11.14
7.08
4.06

3 CLSA	Limited/3 352,777,447 10.03

4 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 142,199,600 4.04

5 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED 84,264,070 2.40

6 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25 71,414,800 2.03

7 กองทุนเปิด	บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 38,134,600 	1.08

8 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	โดยบลจ.	บัวหลวง	จำากัด

36,370,600 1.03

9 นายพิริยรัชต์		ภัทรกิตต์เกษม 33,000,000 0.94

10 กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)-เคแทม	โกรท	โดย	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย	จำากัด

32,586,700 0.93

รวมทั้งหมด 2,794,414,715 79.47

	 	ทั้งนี้	ณ	วันที่	7	มีนาคม	2559	(ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ	ใช้ในการจัดทำาแบบรายงานการกระจาย
หุ้นต่อ	ตลท.)	บริษัทฯ	มีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย		(Free	Float)	จำานวน	4,052	ราย	คิดเป็นร้อยละ	30.11	ของหุ้นที่ออก
จำาหน่ายแล้วทั้งหมด
หมายเหต	ุ:	
/1	บริษัท	แพลน	บี	อินเวสเม้นท์	โฮลดิ้ง	จำากัด	(“แพลน	บี	อินเวสเม้นท์”)	และบริษัท	เอ๊าท์ดอร	์มีเดีย	อินเวสเม้นท	์จำากัด	(“เอ๊าท์ดอร	์มีเดีย”)	ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดร้อยละ	100	โดยนายปรินทร	์	โลจนะโกสินทร์	์
/2การจัดกลุ่มนี้เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่	กจ.17/2551	ลงวันที่	15	
ธันวาคม	2551	เท่านั้น	มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา	258	แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมถึงที่มีการแก้ไข)	แต่อย่างใด
/3	CLSA	Limited	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	(Custodian)	ที่ได้รับแต่งตั้งจาก	พีที	อีลัง	มาโคตา	เทคโนโลย	ีทีบีเค

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
	 ท้ังนี	้บรษัิทย่อยมนีโยบายท่ีจะจา่ยเงนิปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ	50	ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษีและหลงัหักสำารอง
ตามกฎหมาย	อย่างไรก็ด	ีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของสภาพธรุกจิ	เชน่	พจิารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกจิการของบรษัิทย่อยนัน้ๆ	
เป็นต้น

โครงสร้�งเงินลงทุนและก�รจัดก�ร
Shareholding and Management Structure
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Top	ten	major	shareholders	according	to	the	share	registration	book	closing	on	march	6,	2017	are	as	follow	:

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

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

1.4		Outdoor	Media		Investment	Company	Limited/1

1,611,922,808
1,000,000,000

10,600
398,806,104
213,106,104

45.84
28.44
0.00
11.34
6.06

2 Group	of	Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan//2

2.1		Dr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan
2.2		Mr.	Suchart	Luechaikajohnpan

391,744,090
249,114,090
142,630,000

11.14
7.08
4.06

3 CLSA	Limited/3 352,777,447 10.03

4 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund 142,199,600 4.04

5 State	Street	Bank	Europe	Limited 84,264,070 2.40

6 Bualuang	Long-Term	Equity	Fund	75/25 71,414,800 2.03

7 Bualuang	Flexible	RMF	 38,134,600 	1.08

8 Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	Employees	
Provident	Fund	managed	by	BBLAM)

36,370,600 1.03

9 Mr.	Piriyarach	Pattarakitkasem 33,000,000 0.94

10 Krungthai-AXA	Life	Insurance	KTAM	Growth	by	KTAM 32,586,700 0.93

Total 2,794,414,715 79.47

	 	The	free	float	of	minority	shareholders	on	March	7,	2016	(the	day	of	the	registration	book	closing	by	
the	Company	for	reporting	the	“Distribution	of	Ordinary	Shares	Report	Form”	to	the	SET)	amounted	to	4,052	
shareholders,	equivalent	to30.11%	of	the	Company’s	paid-up	capital.
Remark	:	
/1	Plan	B	Investment	Holding	Company	Limited	(“Plan	B	Investment”)		and	Outdoor	Media	Investment	Company	Limited		(“Outdoor	Media”)	was	registered	in	Hong	Kong	to	
engage	in	investment	business	in	other	companies		and	hold	total	direct	shares	for	100%	by	Mr.	Palin	Lojanakosin.	
/2		This	group	classification	is	included	the	family	group	with	purpose	of		definition	of	the	party	that	may	have	conflicts	according	to	the	Proclamation	of	Securities	and	Exchange	
Commission	No.	17/2008	dated	15	December	2008	only.	It	has	not	been	anyhow	the	group	classification	according	to	Section	258	of	Securities	and	Stock	Exchange	Act,	B.E.	
2535	(1992)	(including	what	has	been	revised).
/3	CLSA	Limited	is	a	custodian	of	PT	Elang	Mahkota	Teknologi	TBK

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

Dividend Policy of the Subsidiaries
	 However,	the	dividend	payment	policy	of	its	Subsidiaries	is	not	less	than	50%	of	net	profit	after	deduction	
of	tax	and	legal	reserve.	Nevertheless,	the	Board	of	the	Subsidiaries	and/or	shareholders	will	consider	dividend	
payment	by	considering	the	appropriateness	of	the	business	condition	such	as	consideration	from	investment	
plan	in	the	Subsidiaries’	business	expansions,	etc.
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โครงสร้างการจัดการ 
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	5	ชุด	ได้แก่	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริหาร	เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	แพลน	บี	มีเดีย	จำากัด	(มหาชน)	ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์	ลงวันที่	2	ธันวาคม	
2559	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	9	คน	โดยเป็นกรรมการหญิงจำานวน	2	คน	และกรรมการชายจำานวน	7	คน	ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์	การตลาด	การโฆษณา	การเงิน	การบัญชี
และการตรวจสอบ	กฎหมาย	วิศวกรรมและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา	ประกอบด้วย

(1)	กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร	จำานวน	2	คน	ไดแ้ก	่นายปรนิทร	์โลจนะโกสินทร	์และนายพนิจิสรณ	์ลือชัยขจรพันธ์
(2)	กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำานวน	4	คน	ได้แก่	นายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	นายเอกภักด์ิ		นิราพาธพงศ์พร									

นายเจย	์เจฟฟรีย	์วอชเชอร์	และนายอาด	ิวาทนา	สเรียทมัดชา
(3)	กรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	ได้แก่	พลตำารวจเอกสมชาย	วาณิชเสน	ี	ดร.เพ็ญนภา	ธนสารศิลป	์และนาง

มลฤด	ี	สุขพันธรัชต์

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ

1.

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

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์	
นายธเนษฐ	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายเจย	์เจฟฟรีย์	
นายอาดิ	วาทนา	
นายเอกภักดิ	์
ดร.	เพ็ญนภา
นางมลฤดี

วาณิชเสนี	

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
สเรียทมัดชา
นิราพาธพงศ์พร
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
1	ส.ค.	2556	
1	ส.ค.	2556
1	ส.ค.	2556	

  โดยมีนายเกษมศานต	์	อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 ทั้งนี	้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	บริษัทมีนโยบายกำาหนดจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา	ณ	ขณะลงมติในที่
ประชุมว่า	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
	 โดยในป	ี2559	บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการรวม	9	ครั้ง	และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
คิดเป็นรอ้ยละ	84	นอกจากนี	้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารยังไดป้ระชุมรว่มกนั	โดยไมม่ฝีา่ยบรหิาร	เพือ่หารอืและอภปิราย
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและอยู่ในความสนใจร่วมกัน	ซึ่งรวมถึงโครงการด้าน	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,	Good	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	2	December	2016	consisted	of	9	directors,	of	which	2	were	female	and	7	were	
male.	All	directors	were	qualified	individuals	with	knowledge	in	various	fields	including	business	administration,	
economics,	marketing,	advertising,	accounting	and	audit,	law	and	engineering	as	well	as	related	experience	in	
advertising	media	industry.	Names	of	9	directors	are	listed	below.	
	 (1)	2	executive	directors:	Mr.	Palin	Lojanagosin	and	Mr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan.
	 (2)	4	non-executive	directors:	Mr.	Tanate	Lojanagosin,	Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn,	Mr.	Jay	Jeffry	
Wacher,	Mr.	Adi	Watthana	Sariaatmadja.
	 (3)	3	independent	directors:	Pol.Gen	Somchai	Vanichsenee,	Dr.	Pennapha	Dhanasarnsilp,																				
Mrs.	Monluedee	Sookpantarat.

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ

1.

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

9.

Pol.Gen	Somchai

Mr.	Palin
Mr.	Tanate
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Jeffry
Mr.	Adi	Watthana
Mr.	Ekapak
Dr.	Pennapha

Mrs.	Monluedee

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan
Wacher
Sariaatmadja
Nirapathpongporn
Dhanasarnsilp

Sookpantarat

Chairman	of	the	Board	of	Directors,	Independent	
Director,	Chairman	of	the	Audit	Committee
Director	and	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
1	August	2013	
1	August	2013	

1	August	2013	

  Mr.	Kasemsarn	Itthithamwijin	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	2016,	the	Company	held	a	total	of	9	meetings	of	the	Board	of	Directors	and	the	meeting	attendance	
rate	of	the	meeting	is	84%.	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	นายปรินทร	์โลจนะโกสินทร	์ลงลายมือชื่อร่วมกับ	ดร.	พินิจสรณ์	
ลือชัยขจรพันธ	์	หรือนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์	และประทับตราสำาคัญของบริษัทยกเว้นกรณีต่อไปนี้	ให้กรรมการสาม
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน	กล่าวคือ	นายปรินทร์	โลจนะโกสินทร	์ลงลายมือชื่อร่วมกับ	ดร.พินิจสรณ	์	ลือชัยขจรพันธ	์และ
ร่วมกับนายเจย์	เจฟฟรีย์	วอชเชอร์	หรือนายอาด	ิวาทนา	สเรียทมัดชา	และประทับตราสำาคัญของบริษัท

• ค้ำาประกัน	หรือการชดใช้ใดๆ
• สัญญาใดๆ	ที่ทำาให้เป็นหนี	้เกินกว่า	25,000,000	บาท	หรือการค้ำาประกันเพื่อการดังกล่าว
• ได้มา	หรือจำาหน่ายทรัพย์สิน	เกินกว่า	25,000,000	บาท
• สัญญาเช่า	สัญญาจ้าง	สัญญาสัมปทาน	หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย	์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

• อนุมัติการก่อหนี	้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.	Jay	Jeffry	Wacher	or	Mr.	Adi	Watthana	Sariaatmadja	
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	ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่จำานวนหนึง่ในสาม	(1/3)	ของจำานวน
กรรมการในขณะนัน้ถา้จำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด	้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม	
(1/3)	
	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	ส่วนปี
หลังๆ	ต่อไป	 ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

คณะผู้บริหาร
	 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	ทำาหนา้ท่ีหัวหนา้ของฝา่ยบรหิาร	โดยโครงสร้างองคก์รของบรษัิทแบ่งออกเป็น		6	สาย
งาน	ได้แก่	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายการขายและการตลาด	ฝ่ายปฏิบัติการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ฝ่ายสนับสนุนองค์กร	และ
ฝ่ายสื่อโฆษณา	ณ	จุดขายสินค้า	
	 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5

นายปรินทร์	
ดร.	พินิจสรณ์	
นายประสงค์
นางสาวพาขวัญ
นายณัฐวุฒิ

โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
จรุงเบญจธรรม
วงศ์พลทวี
อู่ยายโสม

ประธานกรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	
ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการบริษัท
	 บริษัทมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่
วันที	่1	ตุลาคม	2557	เป็นต้นมา	ซึ่งจบการศึกษาทางด้านกฎหมาย	เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถ	มี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที	่ 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	6	departments	eg.	Business	Development,	Sales	and	Marketing,		Operations,	Accounting	and	
Finance,	Support	and	In-Store	Media.
	 List	of	management	team	as	of	31	December	2016	is	shown	below.

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5

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

Lojanagosin
Luechaikajohnpan
Jarungbenjatham
Wongphontawee
Uyaisom

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

Corporate Secretary
	 Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	secretary	to	the	Board	of	Directors	effective	as	of	
October	1,	2014.	graduate	with	a	degree	in	Law.	This	person	is	considered	well	qualified	with	great	capabilities,	
possesses	many	years	of	useful	experience	and	being	able	to	carry	out	the	duties	of	the	Company	Secretary	
so	that	the	Company

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	 2559	 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน	 9	 ครั้ง	 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบจำานวน	7	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน	3	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการจำานวน	1	ครั้ง	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน	1	ครั้ง	 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม	/	จำานวนการจัดประชุมท้ังปี
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุมคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

การประชุมคณะ
กรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

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

9/9 7/7 - 1/1 -

2 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร

8/9 - - - -

3 นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ	/	กรรมการ
บริหารความเส่ียง

9/9 - - - 1/1

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

9/9 - - - 1/1

5 นายเจย์	เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 4/9 - - - -

6 นายอาดิ	วาทนา สเรียทมัดชา กรรมการ 2/9 - - - -

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

8/9 - 2/3 1/1 0/1*

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

9/9 7/7 3/3 1/1 -

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

9/9 7/7 3/3 - 1/1

*นายเอกภักด์ิ	นิราพาธพงศ์พร	ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง	จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	9/2559	โดยมีผล	15	ธันวาคม	
2559
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Board of Directors’ Meeting
	 In	2016,	the	Company	convened	9	Board	of	Directors’	meetings,	7	Audit	Committee’s	meetings,	3	
Nomination	and	Remuneration	Committee’s	meetings,	1	Corporate	Governance	Committee’s	meeting	and	1	
Risk	Management	Committee’s	meeting.	Details	of	the	attendance	of	the	Board	of	Directors’	meeting	are	as	
follows.

No. Name Position
No.	of	Attendance	/	No.	of	meeting	for	2016

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

9/9 7/7 - 1/1 -

2 Mr.	Palin Lojanagosin Director	and	CEO 8/9 - - - -

3 Mr.	Tanate Lojanagosin Director/	Risk	Management	
Committee

9/9 - - - 1/1

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

Committee

9/9 - - - 1/1

5 Mr.	Jay	Geoffrey Wacher Director 4/9 - - - -

6 Mr.	Adi	Watthana Sariaatmadja Director 2/9 - - - -

7 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn Director	/	Nomination	and	
Remuneration	Committee	
/	Corporate	Governance	

committee

8/9 - 2/3 1/1 -

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

committee

9/9 7/7 3/3 1/1 -

9 Mrs.	Monluedee Sookpantarat Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	

/	Chairman	of	Risk	
Management	Committee	/	

Nomination	and	
Remuneration	Committee

9/9 7/7 3/3 - 1/1

 *	Mr.	Ekapak	Nirapathpongporn	was	appointed	the	director	of	Risk	Managemment	committee,	according	to	resolution	passed	at	the	Board	of	
Directors’	Meeting	No.9/2016	effective	on	December	15,	2016.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนด	
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณีโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	 เปรียบ
เทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน	และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ	 โดยได้มีการใช้ข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ	ตลท.ประกอบการพิจารณาด้วย
 ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
	 ค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในป	ี2559		เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2559	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน

ประจำาปี	2559 ประจำาปี	2558

ค่าตอบแทนรายเดือน   
					คณะกรรมการบริษัท
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ
					คณะกรรมการตรวจสอบ
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อย
					-	ประธานคณะกรรมการ
					-	กรรมการ

40,000	บาท	/	เดือน
30,000	บาท	/	เดือน

 
30,000	บาท	/	เดือน
20,000	บาท	/	เดือน

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

30,000	บาท	/	เดือน
20,000	บาท	/	เดือน

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

-ไม่มี-
-ไม่มี-

 ค่าบำาเหน็จประจำาปี
	 บรษัิทมีการจา่ยบำาเหนจ็ประจำาปีโดยเป็นการจา่ยคร้ังเดยีวตอ่ปี	ซ่ึงเปน็ไปตามมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น		มหีลกัเกณฑ์
ในการจัดสรรค่าบำาเหน็จประจำาปี	ด้วยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2559	ในวงเงินไม่เกิน	7,200,000	
บาท	ซึ่งจะถูกจัดสรรตามอัตราส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	และบำาเหน็จกรรมการประจำาปี	2559	ซึ่งได้
รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี	2559	ด้วยวงเงินไม่เกิน	4,800,000	บาทและ	7,200,000	บาทตามลำาดับ		มีดังต่อ
ไปนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน	
(บาท)

บำาเหน็จประจำาปี
(บาท)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

พลตำารวจเอกสมชาย

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

วาณิชเสนี

ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์
วอชเชอร์
สเรียทมัดชา
นิราพาธพงศ์พร

ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม

720,000

600,000
600,000
360,000
375,000
375,000
360,000
360,000
405,000

4,155,000

600,000

480,000
480,000

-
-
-
-
-
-

1,560,000
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Director and Executive Remunerations

Director Remuneration
 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	2016	was	in	accordance	with	the	resolution	of	the	
2016	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.	Details	are	as	follow.

Remunerations

ประจำาปี	2559 ประจำาปี	2558

Monthly Allowance  
					Board	of	Directors	

-	Chairman
-	Member
Board	of	Audit	Committee		
-	Chairman
-	Member

Meeting Allowance
					-	Chairman
					-	Member

40,000	Baht	/	Month
30,000	Baht	/	Month

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

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

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

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

-
-

 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	2016			
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	2016,	based	
on	the	limit	approved	by	the	2016	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	of	maximum	4,800,000	baht	
and	7,200,000	baht	consecutively,	are	provided	below.

No. Name Position Monthly	
Allowance
(Baht)

Annual	
Bonus	
(Baht)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Pol.Gen.	Somchai

Dr.	Pennapha
Mrs.	Monluedee
Mr.	Palin
Mr.	Tanate
Dr.	Pinijsorn
Mr.	Jay	Jeffrey
Mr.	Adi	Wardhana
Mr.	Ekapak

Vanichsenee

Dhanasarnsilp	
Sookpantarat
Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan	
Wacher
Sariaatmadja
Nirapathpongporn

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

Audit	committee	member
Independent	Director/	Audit	Committee	Member	

Director	and	CEO
Director

Director/	Managing	Director
Director
Director
Director
Total

720,000
600,000
600,000
360,000
375,000
375,000
360,000
360,000
405,000
4,155,000

600,000
480,000
480,000

-
-
-
-
-
-

1,560,000
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 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(ตามคำานิยามของกลต.และตลท.)	 เป็นไปตาม	หลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด	 โดยเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน	 ในรูปของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงานหรือ	Key	Performance	Index	(KPI)	ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำาหนด	KPI	ของหน่วยงานและของ
ตนเอง	ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ	รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำาปี	และโบนัสประจำาปีตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ	
กำาหนด	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ในป	ี2559	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งสิ้น	29.1	ล้านบาท
	 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจำาปี	2559	มีดังนี้

ประเภท ประจำาปี	2558 ประจำาปี	2559

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

จำานวน	(ราย) ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนประกันสังคม	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ค่าคอมมิชชั่น
หุ้น	IPO	และหุ้นสามัญโครงการ	ESOP

รวม

5
5

5
5

	26.1
				4.0	

  
	8.6

			38.7

5
5

5
5

24.9
0.9

3.3
29.1

 3) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน
	 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว	ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี	1/2557	เม่ือวันท่ี	11	ธันวาคม	2557	ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	
และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	เพ่ือเป็นการตอบแทนการทำางานของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานดัง
กล่าว	และเพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทด้วยโครงการเสนอขายห้นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวนท้ังส้ิน	40,000,000	หุ้น	ใน
ระยะเวลาต่อเน่ืองรวม	3	ปี		(ปี	พ.ศ.	2558	-	2560)	(“โครงการ	ESOP”)	

บุคลากร

จำานวนพนักงานท้ังหมด
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีพนักงาน	(เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา)	จำานวน
ทั้งสิ้น	353	คน	โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี	้

สายงาน จำานวนพนักงาน

ณ	31	ธ.ค.58 ณ	31	ธ.ค.59

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

รวม

3
3
35
206
19
30
296

3
5
42
245
20
38
353

	 ในป	ี2559	ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส	เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	108.1	ล้าน
บาท	และค่าตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น		32.1	ล้านบาท
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 2) Executive Remuneration
	 Executive	renumeration	(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	2016,	the	total										
remuneration	paid	to	executives	of	the	Company	was	recorded	at	29.1	million	baht.
	 Executive	remuneration	in	2016	is	detailed	below.

Types Year	2015 Year	2016

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

5
5

26.1
4.0	
  
8.6

	38.7

5
5

5
5

24.9
0.9

3.3
29.1

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

Personnel

Number of Employees
	 As	of	31	December	2016,	total	number	of	employees	of	the	Company	(only	employees	who	earn	
fixed	salaries)	stood	at	353	as	divided	by	department	below.	

Work	Field Numbers	of	Officers	(person)

As	of	31	December	
2015

As	of	31	December	
2016

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

3
3
35
206
19
30
296

3
5
42
245
20
38
353

	 In	2016,	employee	compensation	comprising	salary	and	bonus	totaled	108.1	million	baht	while	total	
contribution	to	other	welfare	stood	at	32.1	million	baht.	
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นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลตอบแทนพนักงาน  
	 1)	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสม	 เป็นธรรม	ตามความรู้ความ
สามารถ	ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	 โดยบริษัทได้นำาระบบการวัดผลการทำางานแบบดัชนีช้ีวัดสมรรถนะ
หลกั	(Key	Performance	Index:	KPI)	เพือ่ประเมนิผลสำาเรจ็ของงานควบคูก่บัการประเมินสมรรถนะ(Competency)	เพือ่
ประเมินศักยภาพพนักงานในด้านบุคลิกหรือลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้	ทักษะ	ทัศนคติ	ความเชื่อและ
อุปนิสัยของพนักงานในองค์การโดยรวม	ทั้งนี้บริษัทยังได้คำานึงถึงอัตราค่าตอบแทนพนักงานท่ีต้องสอดคล้องกับอัตรา
โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและ
การเติบโตของบริษัทในระยะยาว	

	 2)	ค่าตอบแทนอื่น
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยความสมัครใจ	 โดยบริษัทบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ
ได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัท	บริษัทย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3-15	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	นอกจากน้ีบริษัทยังได้ออกโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวนท้ังส้ิน	40,000,000	หุ้น	ให้
แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงานของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อยเป็นโครงการต่อเน่ืองรวม	3	ปี		(กล่าวคือ	ในปี	
พ.ศ.	2558	-	2560)	(“โครงการ	ESOP”)	เพ่ือสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน	ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัท
อย่างย่ันยืนในระยะยาวต่อไป	

	 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	อนัไดแ้ก	่กจิกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่	กจิกรรมดงูานนอก
สถานที	่(ในและต่างประเทศ)	กิจกรรมสนับสนุนด้านกีฬา	และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปีของบริษัทฯ

	 บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ	โดยผลตอบแทนพนักงาน	(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้บริหาร)	ปี	2558	และ	2559	มีดังนี้

ค่าตอบแทน	
(ล้านบาท)

ปี	2558 ปี	2559

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

รวม

69.68
10.89
29.51
10.98
121.06

96.07
11.98
31.06
1.03

140.14
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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.	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	3-5%	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	
of	the	Company	in	the	long	term.		

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

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

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

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

	 The	Company	arranged	 various	 kinds	of	 compensations	 for	 its	 employees.	Compensations	 for							
employees	(excluding	executive	levels)	for	2015	and	2016	are	detailed	below.	

Remuneration	
(million	baht)

Year	2015 Year	2016

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

Total

69.68
10.89
29.51
10.98
121.06

96.07
11.98
31.06
1.03

140.14
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การเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีนัยสำาคัญตั้งแต่ป	ี2557	ถึง	2559	ดังนี้

•	ณ	สิ้นป	ี2557	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	232	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	45%
•	ณ	สิ้นป	ี2558	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	296	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	28%
•	ณ	สิ้นป	ี2559	บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	353	คน	หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	16	%

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
	 -ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 บรษัิทมีความมุง่ม่ันในการพฒันาและการเพิม่คณุคา่ของพนกังานซ่ึงถอืเป็นแนวทางในการดแูลรกัษาและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป้าหมายในการสร้างความสำาเร็จและความยั่งยืนร่วมกัน	บริษัทจึงมีนโยบายและกลยุทธ์
ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้ง	และตอบสนองกบันโยบายเชงิกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทโดยยึดถอื
ตามแนวนโยบายด้านการพนักงาน	ดังนี้

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

2)	 ยึดหลักความเสมอภาค	ความเท่าเทียมกัน	ความซ่ือสัตย์และวินัยในการทำางาน	ความสัมพันธ์และปฏิบัติ
ต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน

3)	 พนกังานไดร้บัคา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	และสทิธปิระโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	ทดัเทียมกบับรษัิทช้ัน
นำาอ่ืนๆ	ตลอดจนเพียงพอสำาหรบัการดำารงชีพท่ีด	ีมีความสขุ	มขีวญัและกำาลงัใจในการทำางานและรกับรษัิทฯ

4)	 มุง่สรา้งความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานทุกคนโดยเนน้การพฒันาทรพัยากรบุคคลแบบองคร์วม	ในการ
เพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำางานของพนักงาน	ทั้งด้านความรู	้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	2014-2016	as	shown	below.

•	As	of	the	end	of	2014,	total	number	of	employees	was	232	or	equivalent	to	a	45%	increase	from	the	previous	year.
•	As	of	the	end	of	2015,	total	number	of	employees	was	296	or	equivalent	to	a	28%	increase	from	the	previous	year.
•	As	of	the	end	of	2016,	total	number	of	employees	was	353	or	equivalent	to	a	16%	increase	from	the	previous	year.

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

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

1)	 Ensure	an	effective	human	resource	management	system	covering	selection,	recruitment,	placement,	
appointment,	hiring,	performance	evaluation	for	promotion	and	salary	adjustment	under	morality,	
transparency,	reasonableness	and	clear	standards.	

2)	 Value	fairness,	equality,	honesty,	work	discipline	and	good	relationship	and	friendly	treatment.
3)	 Assure	that	employees’	compensations	and	welfare	and	benefits	are	appropriate,	fair	and	comparable	

to	other	leading	companies.	The	compensation	must	be	sufficient	for	them	to	live	a	quality	life	
happily	as	well	as	keep	their	morale	high	and	make	them	love	the	Company.	

4)	 Promote	career	advancement	of	all	employees	focusing	on	holistic	human	resource	management	
in	enhancing	their	capabilities	including	knowledge,	abilities,	expertise	and	attitude	towards	work.	
Quality	of	life	of	employees	must	also	be	concerned.	

5)	 Establish	a	sense	of	good	governance	in	employees	continuously	and	sustainably.	
6)	 Bear	in	mind	that	human	resource	management	is	a	responsibility	of	executives	of	all	levels.	

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

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

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

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

appropriate	compensation	to	incentivize	employees	to	deliver	better	quality	of	work.	
5)	 Foster	participation	of	all	units	of	the	Company	in	media	innovation	creation	including	media	caring	

formats	and	customer	service	of	the	Company.	
6)	 	Adopt	technology	and	necessary	tools	to	support	work	systems	inside	the	Company	to	optimize	efficiency.	
7)	 	Develop	planning,	execution	and	supervision	to	facilitate	policy	implementation	according	to	plans,	for	

example,	accounting	system,	human	resource	management	system,	IT	system	and	risk	management	
system.	
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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
Corporate Governance Policy

	 คณะกรรมการบริษัท	มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นพื้น
ฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยบริษัทมีแนวทางการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้
	 คณะกรรมการบรษัิท	ยึดมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าหมาย
ขององค์กร	เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	จึงได้จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการ	
และมีการทบทวนปรับปรุงทุกปีหรือตามความเหมาะสม	 เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน	 เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพ
แวดลอ้มทางธุรกจิ	รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหนว่ยงานกำากบัดแูลตา่งๆ	กำาหนด
ขึ้นเพิ่มเติม	ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
1.	 คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนยึดม่ันในการปฏบิตัติามกฎหมายและนำาหลกัการกำากบัดแูล

กจิการท่ีดมีาปรบัใชใ้นการดำาเนนิงานโดยบูรณาการกบัวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	กลยทุธ	์และเปา้หมายระยะยาวของ
องคก์ร	ตลอดจนเสรมิสรา้งองคก์รให้มีระบบบรหิารงานท่ีมปีระสทิธภิาพซ่ึงจะนำาไปสูก่ารเพิม่ความเช่ือมัน่ให้
แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2.	 คณะกรรมการบรษัิท	เคารพสทิธแิละปฏบัิตติอ่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	ตลอดจนอำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3.	 คณะกรรมการบริษัท	ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท	กับผู้มี
ส่วนได้เสีย	พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ	ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย	อาท	ิ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	และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได	้ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8.	 คณะกรรมการบรษัิท	ดแูลให้บรษัิทมีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทท้ังข้อมลูทางการ
เงนิและข้อมลูท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงนิ	อยา่งเพยีงพอ	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	เชือ่ถอืได	้โปรง่ใส	ทัว่ถงึ	และทนัเวลา	
ผ่านช่องทางต่างๆ	และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9.	 คณะกรรมการบรษัิท	อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม	เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองงานท่ี
มีความสำาคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปีของบริษัท

10.	คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้มีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจำาปีของกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	อาทิ	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือ
สามารถนำามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	 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	Company	has	the	following	corporate	
governance	practices.
	 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.	To	achieve	this	commitment,	the	Company	has	developed	the	
corporate	governance	policy	which	is	reviewed	on	an	annual	basis	or	when	deemed	appropriate	to	ensure	that	
the	policy	is	up	to	date,	relevant	to	current	business	dynamic	and	environment,	and	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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	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัท	ยังส่งเสริมให้มีแนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีและจริยธรรมธุรกิจให้เป็น
ท่ีเข้าใจท่ัวทุกระดบัในองคก์ร	และมผีลในทางปฏบัิตภิายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและเผยแพร่	ตลอดจนจดัอบรม
ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการให้กบัพนกังาน	เพ่ือให้ผูบ้ริหาร	และพนักงานทุกคนรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และ
ยึดถอืเป็นหลกัในการปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความรบัผดิชอบ	โปรง่ใส	ซือ่สตัย์	ระมัดระวงัและมีจรยิธรรม	ทัง้ตอ่ตนเอง	องคก์ร	
ผูถ้อืหุ้น	และผู้มสีว่นไดเ้สยีอ่ืน	รวมทัง้สง่เสรมิให้มีการจดักจิกรรมตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งความรู	้ความเข้าใจ	ปลูกจติสำานกึ
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	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1)		ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง	ๆ	ให้เพียงพอ	โดย

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

1.2)	อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้ารว่มประชุมท้ังในเรือ่งสถานท่ี	และเวลา
ท่ีเหมาะสม	โดยสถานท่ีจดัประชุมตอ้งตัง้อยู่ในทำาเลท่ีด	ีมท่ีีจอดรถเพยีงพอสำาหรบัผูถ้อืหุ้นท่ีขับรถมา	และมกีารคมนาคม
ที่สะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

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

1.4)	ให้เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้อืหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทโดยนำาข่าวสารตา่ง	ๆ 	และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน	
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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	sessions	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.	

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.
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1.5)	บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
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	และต้องถอืหุ้นจนถงึวนัท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้นำาหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่กรรมการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบรษัิทกำาหนดผา่นชอ่งทางตา่งๆ	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	เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได	้โดยบริษัท
จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชุมถงึรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะไดอ้ย่างนอ้ย	1	ทา่น	ทัง้นี	้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
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1.5)	The	Company	requires	all	directors	to	attend	the	meeting	to	respond	to	inquiries	from	shareholders.	
1.6)	The	meeting	minutes	must	be	recorded	with	completeness,	speed,correctness	and	transparency	

as	well	as	include	all	the	important	questions	and	comments	for	further	reviews	of	the	shareholders.	Additionally,	
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)	before	the	scheduled	meeting	enough	for	the	shareholders	to	have	
sufficient	time	to	review	the	information.	

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

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

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	
พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	รวมทั้งชุมชนใกล้
เคยีงท่ีเกีย่วขอ้ง	เนือ่งจากบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ซึง่สร้างความสามารถในการแข่งขันและสรา้ง
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)	 	ให้ผลตอบแทนตอ่พนกังานท่ีเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรม

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

3)	 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน	โดยในป	ี
2559	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด	

4)	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้	ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ	
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก	ซึ่งจะพิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 	 เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	ทั้งนี้ในปี	2559	จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย
การฝึกอบรมพนักงาน		ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้

จำานวนพนักงาน จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี	(ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี	(ชั่วโมง)

353 3,816 11.8*
	*คำานวณจากจำานวนฝึกอบรมรวม/จำานวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายป	ี2559

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

Section 3: Roles of the Stakeholders
	 The	Company	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	
emphasises	the	fair	treatment	of	its	employees	in	terms	of	career	opportunity,	compensations,	appointment,	
relocation	and	competency	development	by	issuing	the	following	guidelines

1)	 Treat	the	employees	with	politeness	and	respect	their	individuality	
2)	 Compensate	the	employees	fairly	and	properly	at	par	with	the	industry	as	well	as	provide	and	

arrange	welfares	and	benefits		above	the	levels	required	by	laws	such	as	provident	fund,	5S	activity,	safety,	
hygiene	and	environmental	management	for	the	workplace	including	annual	health	check-up	for	employees.	

3)	 Maintain	working	environment	for	the	safety	of	life	and	property	of	employees.	In	2016,	there	
was	no	report	of	severe	accidents	that	led	to	death	or	critical	injuries	under	Company’s	operations.

4)	 Appointment	and	relocation	including	rewarding	and	punishment	must	be	conducted	with	
honesty	and	based	on	each	employee’s	knowledge,	abilities	and	appropriateness.	

5)	 Company	shall	stress	on	knowledge	and	competency	development	of	the	employees	in	a	
consistent	and	thorough	fashion.	The	Company	organised	various	trainings	both	internally	and	externally	that	
are	in	line	with	Company’s	business	and	its	employees’	needs	in	order	to	develop	their	competencies	to	be	
able	to	perform	their	jobs	professionally.	In	2016,	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

353 3,816 11.8*
	*This	is	calculated	based	on	total	training	hours	divided	by	average	of	the	number	of	employees	at	the	beginning	and	ending	

of	2016.	

6)	 Listen	to	employees’	opinions	and	recommendations	based	on	their	professional	knowledge.
7)	 		Strictly	abide	by	laws,	rules	and	regulations	related	to	employees.	
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3.3)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือ	เจ้าของกิจการ	และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว	จึงกำาหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1)	 ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์สจุรติ	ตลอดจนตัดสนิใจดำาเนนิการใดๆ	ตามหลกัการของวชิาชพี	ดว้ย

ความระมัดระวัง	รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)	 นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัผลประกอบการ	ฐานะขอ้มลูทางการเงิน	การบญัช	ีและรายงาน
อื่น	ๆ	โดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3)	 แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั	ถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิทท้ังในดา้นบวกและดา้น
ลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได	้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	หรือดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.4)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า	
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า	จึงได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
1)	 บรกิารลกูคา้ดว้ยความสภุาพ	มคีวามกระตอืรือร้น	พรอ้มให้การบริการ	ต้อนรบัดว้ยความจรงิใจ	เตม็ใจ	

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

ไมม่กีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุห้ลกูคา้เข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ	หรอืเงือ่นไขใด	ๆ 	ของ
บริการของบริษัทฯ

4)	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.5)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	ซื่อสัตย์	และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า	คำานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย	 โดยคัดเลือกลูกค้าด้วย
ความเป็นธรรม	คำานึงถึงชื่อเสียง	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ	์สถานะภาพทางการเงิน	ความถูกต้อง
ตามกฎหมาย	ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค	เน้นความโปร่งใส	และความตรงไปตรงมาในการดำาเนินธุรกิจ	และ
จะปฏบัิตติอ่คูค้่าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบรษัิทอย่างเครง่ครดั	หลกีเลีย่งสถานการณท่ี์กอ่ให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน	์การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกจิ	โดยมแีนวปฏบัิตดิงันี้

1)	 ไม่เรียก	หรือรับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
2)	 กรณท่ีีมข้ีอมลูวา่มกีารเรยีก	หรือรบั	หรือการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สจุรติเกดิขึน้	ตอ้งเปิดเผยราย

ละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.6)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี	้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	มีความรับผิดชอบและโปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำ้าประกัน	การบริหารเงินทุนและการชำาระหนี้	ตลอด
จนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต	ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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3.3)	Policies	and	Guidelines	towards	Shareholders
Bearing	in	mind	that	the	Company	belongs	to	the	shareholders,	the	Company	committed	to	delivering	

added	values	to	the	shareholders	in	the	long	term	and	thus	stipulated	the	following	guidelines.
1)	 Perform	their	duties	with	honesty	and	make	decisions	based	on	professional	conducts	with	prudence	

and	fairness	to	both	majority	and	minority	shareholders	for	the	best	interest	of	all	shareholders.	
2)	 Provide	fact-based	reports	on	the	Company’s	status,	performance,	financial	position	as	well	as	

accounting	and	other	related	reports	consistently	and	adequately.
3)	 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.	business	partner	selec-
tion	should	be	conducted	fairly	based	on	reputation,	capacity,	expertise,	experience,	financial	status	and	lawfulness.	
Moreover,	equitable	treatment,	transparency	and	straightforwardness	must	be	ensured	while	business	partners	must	
be	treated	in	accordance	with	agreements,	contracts	and	business	ethics.	The	Company	must	avoid	situations	
that	can	potentially	lead	to	conflict	of	interest.	Negotiation	and	settlement	of	issues	must	concern	relationships	with	
business	partners.	The	following	guidelines	are	applied.	

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

and	both	parties	must	mutually	resolve	the	problem	instantly	and	fairly.	
3)	 Strictly	conform	to	agreed	conditions	and	in	case	of	any	breach	of	the	condition,	notify	the	business	

partners	in	advance	in	order	to	seek	mutual	solutions.
3.6)	Policies	and	Guideline	towards	Creditors

In	conducting	business,	the	Company	is	obliged	to	treat	the	creditors	with	fairness,	responsibility	
and	transparency	and	strictly	comply	with	conditions	in	contracts	or	financial	obligations.	The	Company	honors	its	
obligations	of	repayment,	guarantee	conditions	and	capital	management.	The	Company	shall	not	be	involved	in	
fraudulent	activities	such	as	concealing	information	or	facts	that	can	lead	to	any	damage	to	its	creditors.	In	case	
of	any	breach	of	contract,	the	Company	must	notify	the	creditors	in	advance	to	seek	mutual	solutions	to	the	issue.	
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3.7)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	 โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ

คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้
1)	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3)	 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4)	 สนบัสนนุและสง่เสรมิการคา้เสร	ีเปน็ธรรมไม่ผกูขาดหรอืกำาหนดให้ลกูคา้ของบรษัิทตอ้งทำาการคา้กบั

บริษัทเท่านั้น	
5)	 สนบัสนนุการรว่มมอืกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ท่ีเป็นประโยชนข์องผู้บริโภค	มิใช่เป็นไปเพือ่การผกูขาดการ

จัดสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิคา้และบริการ	การกำาหนดราคาสนิคา้และ
บริการ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม	

3.8)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม	/	ชุมชน	
บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี

ด	ีและปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอยา่งครบถว้น	บริษัทจะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ	ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสงัคมและชมุชนอันเป็นท่ีท่ีบรษัิทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดข้ึีนพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของบรษัิทจงึผลกัดนันโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ	 โดย
บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ	

3.9)	นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายยึดมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์พันธกิจ						กลยุทธ์	
และเป้าหมายขององคก์รเพือ่นำาไปสูก่ารสรา้งความเจริญกา้วหนา้ในเชงิธรุกจิอย่างยัง่ยืน	โดยเคารพสทิธมินษุยชน	ปฎิบัติ
ต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม	มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม	
และการดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม	ทำานุบำารุงศาสนา	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน	 รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ		บริษัทมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ		มีมาตรการประหยัดพลังงานและนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	แต่
เป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกและการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร	
	 ท้ังนี้	 บริษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้ถูกกำาหนดและนำามาใช้กับพนักงานท่ัว
ทั้งองค์กร	ด้วยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดข้ึนในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่
บริษัทจัดขึ้น

 นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
	 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน	และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานตามเกณฑส์ากล	โดยไมแ่บ่งแยกถิน่กำาเนดิ	เชือ้ชาต	ิเพศ	อายุ	
สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน	รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย	์



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 107

3.7)	Policies	and	Guidelines	towards	Competitors	
The	Company	encourages	fair	competition	with	its	competitors	and	is	against	wrongfully	obtaining	

or	using	trade	secrets	of	its	competitors.	The	following	guidelines	are	applied.	
1)	 	Conduct	business	under	proper	competition	rules
2)	 Do	not	wrongfully	obtain	trade	secrets	or	other	confidential	information	
3)	 Do	not	sabotage	reputation	of	the	competitors	through	false	accusation.	
4)	 Promote	and	support	free	market	and	fair	trade	and	do	not	encourage	monopoly	or	exclusive	

agreement.	
5)	 Encourage	collaborations	with	competitors	in	the	format	that	benefits	the	consumers,	not	for	

the	purpose	to	monopolize	revenue	streams	or	market	shares	that	can	result	in	lower	quality	
of	products	and	services	or	pricing	of	products	of	services	that	are	not	in	favor	of	the	interest	
of	consumers	in	general.

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

3.9)	Environmental	Policy	
	 The	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	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.	
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 2) ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รติดสินบน
	 บรษัิทตอ่ตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ	และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย	 เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ	ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างย่ังยืน		
ท้ังนี้	 เพ่ือแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน	รวมถึงเพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้รหิาร	และพนกังานยดึถอืปฏบัิต	ิบริษัทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปช่ันและไดมี้การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 
 3) ก�รให้และก�รรับของขวัญ
	 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้ค้า	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 พนกังานจะตอ้งไม่ให้หรอืรบัของขวญั	ทรพัย์สนิหรอืประโยชนอ่ื์นใดท่ีอาจทำาให้เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจ	เวน้
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน	และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม		
ผู้บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้

 4) ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล
	 เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม	บรษัิทสามารถบรจิาคเพือ่การกศุล	ซึง่อาจอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิหรอืรปูแบบอ่ืนๆ	
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	ทั้งนี้	 บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

 5) ก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์
	 บรษัิทมนีโยบายไม่ใช้และไมส่นบัสนนุการลว่งละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลดและ/หรือ	ติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ซึ่งไม่ได้ดำาเนิน
การโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท	ทั้งนี้	 ยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำา	
เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับ	และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น

 6) ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือ
โดยความประมาท	โดยไดม้กีารกำาหนดแนวปฏบัิตดิา้นการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	สำาหรับเอกสาร
และข้อมลูท่ีถอืเป็นความลบัของบรษัิทจะจัดเกบ็โดยหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องไวใ้นระบบงานของหนว่ยงานนัน้ๆ	ซึง่หนว่ยงาน
อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้	อันเป็นการจำากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เป็นคณะทำางานเท่านั้น
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังกำาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้	 ตามท่ี
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.	2550	และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
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 2)  Anti-corruption and Bribery Policy
	 The	Company	is	strongly	against	all	kinds	of	corruptions	and	briberies	and	implemented	policies	ensuring	
the	compliance	to	laws	and	good	citizenship	for	the	society	and	the	country	of	its	employees.	Besides,	the	
Company	encourages	its	business	partners	to	legally	conduct	their	businesses	under	shared	goals	of	promoting	
sustainable	social	development.	In	order	to	show	its	commitment	in	anti-corruption	initiatives,	the	Company	has	
set	out	clear	rules	and	guidelines	regarding	the	matter	for	the	directors	and	employees	to	follow	and	published	
them	on	the	Company’s	website.	

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

 4) Donation for Charities
	 To	give	back	to	the	society,	donations	to	charitable	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.	
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 7) ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด (Whistle Blower) 
	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน	ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้	
โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ	
กระทำาที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
	 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดย
สามารถตดิตอ่หรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งท่ีอาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	ดงันี้

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	#108)	ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

	 สำาหรับพนักงานของบริษัท	 เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ	ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค	บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนกังานสามารถย่ืนเรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	เชน่	แจง้ให้พนกังานทราบถงึวธิกีารและข้ันตอนการร้องทุกข์หรอืข้อ
รอ้งเรยีน	รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผูย้ืน่เรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	และ/หรอื	พยานผูใ้ห้ขอ้มูลจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม	เช่น	การโยกย้ายหน้าที่การงาน	การลงโทษทางวินัย	เป็นต้น	โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
	 ท้ังนี้ในปี	2559	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย	 และไม่พบการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎเกณฑ์ของสำานักงานก.ล.ต.	 และ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำาผิด	โดย
จะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นความลบั	โดยผูไ้ดรั้บข้อมูลจากการปฏบัิตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่ง
ดังกล่าว	มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล	ข้อร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด
 
 8) ก�รมีส่วนได้เสียและคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์
	 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	จะตอ้งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เก่ียวกับรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4.	 ในกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อ
กำาหนดของ	ตลท.	ก่อนการทำารายการ	บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด	อาทิ	ชื่อ	ความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง	นโยบายการกำาหนดราคามูลค่าของรายการ	เหตุผลของการทำารายการ		รวมทั้งความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
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 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	Co.,	Ltd.,	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	#108).	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.	

	 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	2016,	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
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5.	 ในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริษัท	 ได้
มกีารกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิไวใ้น
ระเบียบอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ	ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน	ไม่ทำาการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

8.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญ	 โดยแสดงรายละเอียด
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ	์ ลักษณะของรายการ	 เงื่อนไข	นโยบายการ
กำาหนดราคา	และมูลค่าของรายการ	เหตุผลความจำาเป็น	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรอืคณะกรรมการบรษัิท	ไวใ้นรายงานสารสนเทศ	และ/หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำา	ป	ี(แบบ	56-1)	
และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

 9) นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น
	 บรษัิทดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทุจริตหรอืคอรร์ปัช่ัน	ยดึม่ันคณุธรรม	จรยิธรรม	บรหิาร
งานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ทั้งนี้	 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	และพนกังานจะไม่กระทำาหรือสนบัสนนุการทุจริตหรือคอรรั์ปชัน่ไม่วา่กรณใีดๆ	และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพือ่สง่เสรมิให้พนกังานมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	และ

พรอ้มจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อน
ตำาแหน่ง

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด	้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ	
และช่วยค้นหาข้อบกพรอ่ง	จุดอ่อน	รวมถงึให้คำาแนะนำาในการพฒันาระบบการปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้ความรว่มมอืกบัภาครฐัในการกำาหนดให้ทุกหนว่ยงานท่ีเป็นคูส่ญัญากบัภาครัฐ	เปดิเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ-รายจ่าย	ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)

• กำาหนดให้เลขานุการบริษัท	เป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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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.	

 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	and	internal	audit	manager	are	assigned	roles	to	promote	good	corporate	
governance.	
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 แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	ดังนี้

 - ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	การให้หรือรับสินบน	จรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมท้ังกฎระเบียบ	และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	 ในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

 - ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงผล
ประโยชน์แก่องค์กร	ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจ้งให้ผูบั้งคบับัญชา	หรอืบุคคลท่ีรบัผดิชอบไดท้ราบ	และใหค้วามรว่มมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 - ในการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน	บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี	้ด้วยความระมัดระวัง

• การให้	หรือรับของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นไปตาม
แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีกำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถึงนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนบริษัท

• การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล	 จะต้องกระทำาในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม	 โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้	 มีใบรับรอง	 และต้องดำาเนินการด้วยความ
โปร่งใส	ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำาหนดไว้	และถูกต้องตามกฎหมาย	ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

• 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
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 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	inves-
tigation	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.	

• 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.		
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ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ
	 ท้ังนี	้นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิแลว้	บริษัทไดเ้พิม่ความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	รวมไปถึงมกีารดำาเนินการเพือ่กำาหนดและประเมนิความเสี่ยงดา้นการทจุริตของบรษิทัอกี
ด้วย	โดยในป	ี2559	บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันมี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม่ำาเสมอ	ทันเวลา	แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัทฯ
	 คณะกรรมการบรษัิท	มุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมายข้อบังคบั	และระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศใช้บังคับ
 
 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ	 โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ	 ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	ทั่วถึง	
โปร่งใส	และทันเวลา	จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
	 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ		เพ่ือทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันักลงทุน
หรอืผู้ถือหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย	บรษัิทจะจดัให้มกีารประชมุเพือ่วเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานเป็น
ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมูลขององคก์ร	ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปให้แกผู้่ถอืหุ้น	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้	บริษัทยัง
ให้ความสำาคญัในการเปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ำาเสมอ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัข่าวสารเป็นประจำา
ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิทข้อมูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซตจ์ะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ไม่วา่จะเป็นวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	
งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 นอกจากนี	้บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ท่ีแท้จรงิของบรษัิทโดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางบัญชท่ีีถกูตอ้ง	ครบถ้วน	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
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	 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.	In	2016,	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.	

Section 4 Disclosure of Information and Transparency
	 The	Board	of	Directors	established	clear	policies	to	disclose	financial	and	other	information	related	to	
the	Company’s	business	and	performance	that	are	correct,	complete,	adequate,	consistent	and	timely	as	well	
as	representing	its	true	financial	and	operational	status	including	its	future	business	trends.
	 The	Board	of	Directors	thrives	on	ensuring	strict	compliance	with	related	laws,	rules	and	regulations	
pertaining	to	disclosure	of	information	and	transparency.	The	Company	shall	disclose	its	information	in	both	Thai	
and	English	through	various	channels	including	its	website,	press’	channels	and	distributed	media	of	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	so	that	its	investors	and	other	stakeholders	can	get	an	easy	access	to	the	information.	
Continuous	improvement	of	information	disclosure	is	expected	under	the	guidelines	announced	by	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	Commission.

 Investor Relations
	 The	Company	is	dedicated	to	nurturing	its	relationships	with	investors	as	well	as	maintain																					
information	disclosure	standards	for	shareholders	and	other	groups	of	investors	based	on	equality,	consistency,													
correctness,	completeness,	thoroughness,	transparency	and	timeliness.	Therefore,	the	Company	set	up	its	
Investor	Relations	Department	to	specifically	handle	issues	regarding	the	matters.	
	 Investor	Relations	department	directly	reports	to	the	Managing	Director	and	acts	as	a	contact	point	for	
investors,	shareholders,	institutional	investors	and	minority	shareholders.	Meetings	are	conducted	regularly	to	
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
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ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9)	 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
10)	นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
11)	กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณสมบัติ	 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการชุดย่อย	รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12)	จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
13)	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ	์เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	เป็นต้น

 
	 ในปี	2559	บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทั้งนี้	ในป	ี2559	ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

 การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน	 และที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 เชื่อถือได้และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกนั	รวมท้ังจดัทำาและปรบัปรงุข้อมลูบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทให้มคีวามครบถว้นอย่างสม่ำาเสมอและรวดเรว็ทันเหตกุารณ	์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ	มีความชัดเจน	ถูกต้องและโปร่งใส	ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

 นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน
	 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน	อาทิ	เช่น		ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท	โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะผู้บริหาร	ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได	้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานและ
การเงิน	นโยบายและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Structures	and	Policies)	รวมทั้งความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทในการรายงานทางการเงนิ	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	
รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รายงานของประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำาปีเกีย่วกบัจำานวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยแตล่ะท่าน
เข้าร่วมประชุม	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคล	รายงานข้อมูลเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบริษัท	ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท
หรือต่อการตัดสินใจลงทุน	หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และกฎหมายอื่นๆ	ที่
เกีย่วข้อง	ข้อมูลตามข้อบังคบัหรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	งบการเงนิและรายงานประจำาปี	เพือ่ให้นกัลงทุนและผูท่ี้เกีย่วข้อง
ท้ังท่ีเป็นผูถ้อืหุ้นและผูท่ี้สนใจจะถอืหุ้นในอนาคตไดใ้ช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน	ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพรข้่อมลู
ต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทการกำากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น	โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งในระยะ

กิจกรรม จำานวนครั้งต่อปี

Company	Visit
Analyst	Meeting	/	Opportunity	Day
Roadshow

50
	1
5
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Activity Number	of	Times	Per	Year

Company	Visit
Analyst	Meeting	/	Opportunity	Day
Roadshow

50
	1
5

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	2016,	the	Company	managed	the	following	contact	with	related	parties	to	provide	Company’s						
information	as	summarised	below:

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

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

 Policy on Disclosure of Public Information
	 The	Company	has	a	policy	to	disclose	important	information	to	the	general	public	ranging	from	financial	
position	and	operating	performance,	organizational	shareholding	structure,	list	of	names	and	biographies	of	the	Board	
of	Directors,	sub-committees	and	management	team,	risk	factors	and	risk	management	policies	for	predictable	risks	
related	to	both	operations	and	finance,	corporate	governance	structures	and	policies	to	roles	and	responsibilities	of	
the	Board	of	Directors	in	financial	reporting	and	Audit	Committee’s	report	from	the	Chairman.	In	addition,	important	
information	also	covers	attendance	reports	of	directors	and	members	of	sub-committees,	remuneration	criteria	for	
the	Board	of	Directors	and	high-level	executives,	remuneration	for	each	individual	director,	information	report	on	
the	Company’s	operating	performance,	related	information	that	can	influence	prices	of	the	Company’s	shares	or	
investment	decisions	or	shareholders’	interests	according	to	announcements	of	Stock	Exchange	of	Thailand	and	other	
applicable	laws,	rules	and	regulations	and	other	required	information.The	Company	shall	also	make	its		financial	statements	
and	annual	reports	available	in	various	channels	not	limited	to	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	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	
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สัน้และระยะยาว	และเพือ่ให้มัน่ใจวา่การดำาเนนิงานของบรษัิทเป็นไปในทิศทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผู้ถอืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการบริษัท	จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทางการดำาเนินงาน	
แผนกลยุทธ	์แผนงาน	และงบประมาณประจำาปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท	จะรว่มแสดงความคดิเห็น	เพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ	และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้	 โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน	โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และ
กรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง	2	ท่าน		ทั้งนี	้บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า		1	ท่าน	ที่มีประสบการณ์ทำางาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	อนึ่ง	บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนได้	 โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำานวน	5	บริษัทจดทะเบียน	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำาหน้าท่ี	
และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที	่ นอกจากนี้กรรมการไม่ควร
รบัเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนท่ีกอ่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทและการปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ

 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	ทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ภารกิจ	แผนธุรกิจ	และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์	
ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 โดยในปี	2559	บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษัิท	คร้ังท่ี	1/2559	วันท่ี	18	กมุภาพนัธ	์2559	รวมถงึการพจิารณากำาหนดงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกำากบัดแูลให้คณะผูบ้รหิาร	บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถุประสงค	์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติที่ประชุมคณะกรรมการ	ด้วยความรับผิดชอบ	
ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ด	ีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	และความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	และไม่น้อยกว่า	
3	ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท	มีจำานวนทั้งสิ้น	9	ท่าน	และเป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
	 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	
โดยสามารถตั้งคำาถาม	แสดงความคิดเห็น	หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 ขอบเขต อำ�น�จหน�้ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท	มีดังนี้	
	 ปฏบัิตหินา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถปุระสงค	์ขอ้บังคบัของบรษัิทมตคิณะกรรมการบรษัิท	และมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

1.	 พจิารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	วสิยัทัศน	์กลยทุธท์างธรุกจิ	ทศิทางของธรุกจิ	นโยบาย
ทางธุรกิจเป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนินงาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่ฝ่าย
จัดการจัดทำา

2.	 กำากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	ฝา่ยจดัการ	หรอืบุคคลใด	ๆ 	
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3.	 ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัทฯ

4.	 ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้	 รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

5.	 จัดให้มีการทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะ
สม	ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำา
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duties	with	honesty	and	act	in	good	faith	for	the	best	interest	of	the	shareholders	and	other	stakeholders	in	both	
short	and	long	run.	To	attain	Company’s	goals,	the	Board	of	Directors	must	make	sure	vision,	mission,	goals,	
policies,	directions,	strategic	plans,	work	plans,	annual	budgets	of	the	Company	are	in	place.	The	Board	of	
Directors	shall	provide	opinions	and	make	decisions	regarding	the	business	of	the	Company	as	well	as	monitor	
and	supervise	its	business	to	achieve	its	goals	in	accordance	with	the	guidelines	recommended	by	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	Commission.	
	 The	Board	of	Directors	consists	of	a	9	members;	3	of	which	are	independent	directors	and	2	of	them	
are	female.	There	is	more	than	1	non-executive	director	who	has	direct	working	experience	related	to	the	business	
of	the	Company.	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.	

 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	2016,	the	Company	reviewed	its	strategy	in	
the	Board	of	Director’s	meeting	no.	1/2017	on	February	15,	2017.	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	9	members	and	3	of	which	are	
independent	directors.	Independent	directors	must	be	fully	qualified	according	to	related	announcements	of	the	
Capital	Market	Supervisory	Board	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	In	addition,	at	least	half	of	the	number	
of	the	Board	of	Directors	must	be	residents	of	Thailand.	
	 Each	director	shall	perform	his/her	duties	and	maintain	their	independent	discretion	in	making	decisions	
on	various	issues	as	well	as	questioning,	commenting	or	objecting	in	case	of	conflicts	pertaining	to	issues	
affecting	interests	of	stakeholders	without	being	under	influence	of	any	particular	party.

 Roles and Responsibilities of the Board of Directors
	 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
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ปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	และการปรับ

ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

8.	 พจิารณาอนมุติัแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบัตแิละไม่มีคณุสมบัตติอ้งห้ามตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัตบิริษัท
มหาชน	จำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เตมิ)	พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	
พ.ศ.2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	รวมถึง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เข้า
ดำารงตำาแหน่ง	 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ	 และพิจารณาให้
ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อ
นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.	 แตง่ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใดและกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

10.	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11.	พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือ

คณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และเลขานกุารบรษัิทรวมท้ังพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารดงักลา่ว
12.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13.	ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
	 ท้ังนี	้การมอบหมายอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	น้ัน	จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อำานาจ	หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้	(ตามท่ีนยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรือประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน)	อาจมสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด	ๆ 	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ืน่ใด
กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทยกเวน้เป็นการอนมัุตริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

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

ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่ละครั้ง	 โดยให้ส่งคำาบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	
เว้นแต่กรณีจำาเป็นเร่งด่วน	โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น	ให้ระบุสถานที่	วันเวลา	และเรื่องที่จะประชุม

2.	 ปฏบิตัหินา้ท่ีประธานท่ีประชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุ้นของบรษัิทและควบคมุการประชุม	ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียง	
2	ฝ่ายเท่ากัน

4.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ	ซึ่งสอดคล้อง
กับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3) การประเมินตนเองของกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง	(Board	Self-Assessment)	 แบบทั้งคณะ	
และรายบุคคลเป็นประจำาทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้ง
พิจารณาทบทวน	ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำาเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
	 ท้ังนี้	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินท้ังคณะและรายบุคคล	รวมท้ังเปิดเผยหลัก
เกณฑ์	ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำาปีเหนือหลักการกำากับดูแลกิจการใน	5	หมวดที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว		ทั้งนี้	แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น	3	หัวข้อหลัก	ได้แก	่
(1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(2)	การประชุมคณะกรรมการ	(3)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
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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.

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.		
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ของคณะกรรมการ	
	 ท้ังนี้ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะ
กรรมการชุดย่อย	รวมทั้งพิจารณาทบทวน	รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผ่านมา	 เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	 โดยแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ	จดัทำาขึน้ตามขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด	ตามแนวทางปฏบัิตท่ีิดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัโครงสรา้งและลกัษณะ
ธุรกิจของบริษัท

 4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

 - คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายกำาหนดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า	6	ครัง้	ในหนึง่ปีบัญชีตามตาราง
นดัประชุมท่ีไดก้ำาหนดไวล้ว่งหนา้ท้ังปี	และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	โดยแจง้
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย	7	วนั	สำาหรบัประชุมทุกครัง้จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 - มกีารกำาหนดวาระชัดเจนลว่งหนา้	ทัง้นี	้เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีดแูลให้กรรมการไดรั้บเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันทำาการ	 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษา	และ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

 - ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอท่ีฝา่ยจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือ่การอภปิราย	
และเพยีงพอสำาหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็สำาคญั	เปดิโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

 - ในการพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ	กรรมการซ่ึงมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งท่ีพิจารณา	ไม่มีสทิธอิอกเสยีงและตอ้ง
ไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ

 - การประชุมทุกครั้ง	ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 - นอกจากนี	้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารยังสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม	ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาส
ให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถอภปิรายปัญหาตา่งๆ	ทีอ่ยู่ในความสนใจรว่มกนั	โดยไมมี่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กันกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	จำานวน	1	ครั้ง	ในวันที	่15	ธันวาคม	2559

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

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

 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	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	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	
appropriate	in	order	to	give	opportunities	for	non-executive	directors	to	discuss	common	issues	
without	presence	of	executive	directors.	In	2016,	the	Audit	Committee	had	a	meeting	with	the	
Company’s	auditor	without	presence	of	management	on	December	15,	2016.	

 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
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบ
	 ในป	ี2559	บรษัิทไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	7	คร้ัง	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

		 ทั้งนี	้นางมลฤด	ีสุขพันธรัชต์	 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำา
หนา้ท่ีสอบทานความนา่เช่ือถอืของงบการเงนิ	โดยเปน็ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย	และดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และยังเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในสายการบัญชี
และการเงิน
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ว่าจ้างให้	บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	 จำากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก	
(Outsource)	 ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีนายเกษมศานต์	
อิทธิธรรมวินิจ	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคลากรภายในบริษัทท่ีดูแลและประสานระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	

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

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และ/หรือ	การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ทัง้นีเ้พือ่ให้ม่ันใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ

6.	จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทัซึง่รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3)	ความเห็นเกีย่วกับการปฏบัิติตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาด

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

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการอิสระ

7/7

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 7/7

3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 7/7

โดยมีนายเกษมศานต	์	อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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 Audit Committee
	 In	2016,	the	Company	held	a	total	of	7	Audit	Committee’s	meetings.	As	of	31	December	2016,	the	
Audit	Committee	consisted	of	3	directors	as	follow

 
	 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.	Sakemsarn	Itthithamvinij;	the	Secretary	of	the	Audit	Committee,	is	
responsible	for	coordinating	between	the	Audit	Committee	and	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	

 Roles and Responsibilities of the Audit Committee
1.	Ensure	the	accuracy	and	adequacy	of	the	Company’s	financial	reporting.		
2.	Foster	appropriateness	and	effectiveness	of	internal	control	and	internal	audit	system.	Review	

independence	of	internal	control	department	as	well	as	approve,	appoint	or	terminate	the	head	of	internal	audit	
department	and/or	hire	internal	audit	companies	or	other	agencies	responsible	for	internal	audit	of	the	Company.

3.	Verify	that	the	Company	conduct	its	business	in	compliance	with	securities	and	exchange	laws,	
rules	and	regulations	from	the	Stock	Exchange	of	Thailand	as	well	as	other	laws	related	to	Company’s	business.	

4.	Consider,	select,	nominate	or	terminate	an	independent	individual	as	the	auditor	for	the	Company	
and	determine	proper	remunerations	for	the	auditor	as	well	as	attend	meetings	with	the	auditor	at	least	once	a	
year	without	the	presence	of	the	management.		

5.	Review	related	party	transactions	or	transactions	with	potential	conflict	of	interest	to	be	in	accordance	
with	laws,	rules	and	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	ensure	that	those	transactions	are	
reasonable	and	undertaken	for	the	best	interest	of	the	Company.	

6.	Prepare	he	Audit	Committee’s	reports	and	publish	in	the	Company’s	annual	reports.	The	reports	
must	be	signed	by	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	contain	the	following	information.		

(1)	Comments	on	accuracy,	completeness	and	credibility	of	financial	statements	of	the	Company.
(2)	Comments	on	the	adequacy	of	internal	control	systems	of	the	Company
(3)	Comments	on	compliance	to	Securities	and	Exchange	laws,	rules	and	regulations	of	the	Stock	

Exchange	of	Thailand	and	other	laws	related	to	Company’s	business.
(4)	Comments	on	the	suitability	of	the	auditor
(5)	Comments	on	transactions	with	potential	conflict	of	interest
(6)	Number	of	meetings	of	the	Audit	Committee	and	attendance	of	each	member.
(7)	Comments	or	overall	remarks	the	Audit	Committee	received	from	performing	their	duties	

according	to	the	Charter.
(8)	Other	information	that	shareholders	and	general	investors	should	know	under	roles	and								

responsibilities	assigned	by	the	Board	of	Directors.

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

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

7/7

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

7/7

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

7/7

Mr.	Kasemsan	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	Secretary	to	Audit	Committee
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รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	ในการปฏบัิติหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมข้ีอสงสยัวา่	มีรายการหรอืการกระทำาดงัตอ่ไป

นี	้ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย	์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	ประกอบดว้ยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	
ดังนี้

 โดยมีนายเกษมศานต	์	อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขต อำ�น�จ หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
	 1.พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	อันได้แก่	ขนาดและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรษัิทท่ีควรจะเป็นเม่ือพจิารณาตามขนาดและกลยุทธท์างธรุกจิของบรษัิท	เปรยีบเทียบกบัขนาดและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน	 รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน	 เพื่อปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
	 2.	กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจาก

-	คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท	และเป็นไปตามโครงสร้าง	ขนาด	และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

-	ความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ	์ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
	 3.	สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้

-	ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

-	ในกรณท่ีีมกีรรมการพน้จากตำาแหนง่โดยเหตอ่ืุนใด	(นอกจากการออกจากตำาแหนง่ตามวาระ)	เพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

-	 ในกรณีท่ีต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
	 4.	พิจารณาโครงสรา้ง	จำานวน	รปูแบบ	และหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทุกประเภท	ทัง้ท่ีเป็นตวัเงนิและมิใช่
ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่	ประธานกรรมการ	กรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยทบทวนความเหมาะสมของ
หลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยู่ในปัจจบัุน	พจิารณาเปรยีบเทียบกบัข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
กับบริษัท	และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ใกล้เคียงกับบริษัท	เพื่อ
จงูใจและรกัษาไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมคีณุประโยชนก์บับรษัิท	และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ให้ความเห็นชอบและนำา

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.เพ็ญนภา		 ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2 นางมลฤด	ี สุขพันธรัชต์		 กรรมการ

3 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
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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.

 Nomination and Remuneration Committee
	 The	Company	appointed	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	consisting	of	3	directors	as	of	
31	December		2016	as	follows:

	 Mr.	Kasemsarn	Itthithamvinij	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.	

No Name Position

1 Dr.	Pennapha Dhanasarnsilp Chairman

2 Mrs.Monluedee 	Sookpantarat	 Member

3 Mr.	Ekapak	 	Nirapathapongporn Member
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เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 5.	พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	และนำา
เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ตลอดจนนำาเสนอจำานวนและรูป
แบบการจา่ยคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิการปฏบัิตงิาน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
	 6.	พจิารณาความเหมาะสมและเงือ่นไขตา่งๆ	เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้น	ใบสำาคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้น	หรือหลกั
ทรพัย์อืน่ให้แกก่รรมการและพนกังาน	เพือ่ช่วยจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏบัิตหินา้ท่ีเพ่ือให้เกดิการสรา้งมลูคา่เพ่ิม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
	 7.	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 8.	ปฏิบัติการอ่ืนใดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 คณะกรรมก�รบริห�ร 
	 บรษัิทมีการจดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งการบรหิารกจิการของบรษัิทเป็นประจำาทกุสปัดาห์	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2559	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	2	ท่าน		ดังนี้

 

	 โดยมีนายประสงค	์	จรุงเบญจธรรม	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขต อำ�น�จ หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
	 1.	คณะกรรมการบริหาร	มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบรษัิทท้ังนี้ในการบรหิารกิจการของบรษัิทดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย	ขอ้บังคบัหรอืคำาสัง่ใดๆ	ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด	นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ	ที่จะนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
	 2.	จัดทำาวิสัยทัศน	์กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ทิศทางของธุรกิจนโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แนวทาง	แผนการดำาเนิน
งาน	และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 3.	ตรวจสอบ	ตดิตามการดำาเนนินโยบาย	และแนวทางการบรหิารงานดา้นตา่งๆ	ของบรษัิทให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัท	มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	มอีำานาจพจิารณาอนมุตัเิฉพาะกรณหีรอืการดำาเนนิการใดๆ	อนัเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิทภายใตว้งเงนิหรอืงบ
ประมาณประจำาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และมีอำานาจดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้	โดยในการดำาเนิน
การใดๆ	ตามที่กล่าวข้างต้น	คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	ที่มีมูลค่าเกินกว่า	25	
ล้านบาท	 ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ	 ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษัททำากับสถาบันการเงินใดๆ	(Project	
Finance)	ด้วย
	 5.	ให้คณะกรรมการบรหิาร	รายงานผลการดำาเนนิงานในเร่ืองและภายในกำาหนดเวลาดงัตอ่ไปนี	้ใหค้ณะกรรมการ
บริษัททราบ

5.1	รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษัิทรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

5.2	รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิของบริษัทซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจำาปแีละงบการเงนิ
รายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3	รายงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
	 6.	ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร	เพือ่พจิารณาดำาเนนิการใดๆ	ตามอำานาจหนา้ทีข่องตนท่ีกำาหนดในคำาสัง่
นี	้จะตอ้งประกอบดว้ย	กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารท้ังหมดเข้ารว่มประชมุ	จงึจะถอืว่าครบเป็น

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายปรินทร	์	 โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 ดร.พินิจสรณ	์	 ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการบริหาร
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	 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.	

 Executive Committee 
	 The	Company	scheduled	meetings	to	review	its	management	and	performance	on	a	weekly	basis.	As	
of	31	December	2016,	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.

No. Name Position

1 Mr.	Palin	 	Lojanakosin Chairman	of	Executive	Committee

2 Dr.	Pinijsorn 	Luechaikajohnpan Executive	Director
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องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้
	 7.	 ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่านละ	1	เสียง	ในกรณีที่เสียงเท่ากัน	ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก	1	เสียง
	 8.	การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร	จำาเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
	 9.	ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรียก
ให้มีการประชุมเป็นกรณพีเิศษตา่งหากจากการประชุมตามปกตกิ็ได	้แตท้ั่งนี	้ตอ้งบอกกลา่ว	วาระการประชมุลว่งหนา้แก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร	และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
	 10.	คณะกรรมการบริหาร	จะแต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือบุคคลใดๆ	 เพื่อทำาหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำาเนินงานใดๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	หรือ
เพื่อให้ดำาเนินการใดๆ	แทน	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได้
	 11.	ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได	้โดยการ
มอบอำานาจช่วง	และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจท่ีให้
ไว้	 และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	ข้อกำาหนดหรือคำาสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้กำาหนดไว้	ทั้งนี้การมอบหมายอำานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ี
ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง	(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)	อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
	 คณะกรรมการกำากับดแูลกจิการ	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559		โดยไดร้บัการแตง่ตัง้จากกรรมการบรษัิท	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
 

 ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
	 1.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธรุกจิในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิตสิากล	เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณาอนมัุตติลอดจนกำากบัดแูลให้มีการปฏบัิตติามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	 2.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม	ชมุชน	และส่ิงแวดลอ้ม	(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.	ประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีดปีระจำาป	ีและรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการ
บริษัท
	 6.	แตง่ตัง้คณะทำางาน	เพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบัิตงิานตา่งๆ	ของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีตลอดจนแต่ง
ต้ังท่ีปรกึษาอิสระท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเพือ่ให้คำาปรกึษาและให้คำาแนะนำา	ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานของคณะ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

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

 Corporate Governance Committee 
	 The	Board	of	Directors	established	the	Corporate	Governance	Committee.	As	of	31	December	2016,	
3members	of	the	Corporate	Governance	Committee	appointed	by	the	Board	of	Directors	are	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.

No Name Position

1 Pol.	Gen	Somchai	 Vanichsenee Chairman

2 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn Member

3 Dr.	Pennapa Dhanasarnsilp Member
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กรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 7.	ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
	 บรษัิทมกีารจัดแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทและอย่างนอ้ย	1	ทา่น
เป็นกรรมการอิสระ	ดังต่อไปนี้

	 โดยมีนายเกษมศานต	์อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 *ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15	ธันวาคม	2559	เป็นต้นไป

 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	 1.	กำาหนด	และทบทวน	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 2.	กำากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้า
หมายทางธุรกิจ	รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง	ติดตาม	และประเมินผล	การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
(Risk	Management	Committee)	เพื่อนำาไปดำาเนินการ
	 4.	พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 รวมทั้ง
แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา	(Mitigation	Plan)	และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง	
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
	 5.	สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 6.	รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	และในกรณท่ีีมีปัจจยั	หรอืเหตกุารณ์
สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด
	 7.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 6) ฝ่ายบริหาร
	 คณะกรรมการบรษัิท	ได้กำาหนดขอบเขต	อำานาจ	หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการและฝา่ยบรหิารไว้
แยกจากกนัอย่างชัดเจน	กลา่วโดยสรปุ	คือ	คณะกรรมการบรษัิทมอีำานาจหนา้ท่ีกำาหนดนโยบายและตดิตามการปฏบัิตงิาน
ของฝา่ยบรหิาร	และฝา่ยบรหิารมีอำานาจหนา้ท่ีในการนำานโยบายไปปฏบัิตแิละรายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่คณะกรรมการ
บรษัิทประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็นผูด้ำารงตำาแหนง่บรหิารสงูสดุของบรษัิท	โดยมีอำานาจ	หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	ดงันี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2 ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ

3 นายธเนษฐ  โลจนะโกสินทร์ กรรมการ

4 นายเอกภักดิ	์ นิราพาธพงศ์พร* กรรมการ
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 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.

	 Mr.	Kasemsarn	Itthithamwinit	was	appointed	as	the	secretary	of	the	Risk	Management	Committee.

	 *The	member	was	appointed	a	member	of	the	Risk	Management	Committee	effective	from	15	December	2016.	

 Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee
1.	Formulate	and	review	risk	management	policies	and	frameworks.
2.	Supervise	and	promote	risk	management	practices	of	the	organization	to	be	in	alignment	with			

business	strategies	and	goals	including	changing	environment.
3.	Provide	suggestions,	monitor,	evaluate	risk	management	practices	as	well	as	put	in	place	adequate	

risk	management	systems	throughout	the	Company.
4.	Review	risk	management	reports	of	the	Company	and	provide	comments	on	possible	risks	including	

risk	mitigation	plan	and	risk	management	system	development	to	ensure	an	effiective	risk	management	of	the	
Company.

5.	Support	all	related	tasks	and	executions	to	meet	risk	management	objectives	of	the	Company.
6.	Report	risk	management	performance	to	the	Board	of	Directors.	In	case	that	there	is	a	factor	or	an	

incident	significantly	affecting	the	business	doing	of	the	Company,	the	Board	of	Directors	must	be	notified	for	
further	deliberation	and	immediate	actions.

7.	Perform	any	duty	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 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.

No Name Position

1 Mrs.	Monluedee		 	Sookpantarat Chairman

2 Dr.	Pinijsorn Luechaikajohnpan Member

3 Mr.	Tanet 	Lojanagosin Member

4 Mr.	Ekapak Nirapathpongporn* Member

	 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.	
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 ขอบเขต อำ�น�จ หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบของประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�ร
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	เพ่ือปฏบัิตติามนโยบายและทิศทางธรุกจิท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท
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.	อนุมตักิารใชจ้า่ยเงินลงทนุทีส่ำาคัญๆ	ที่ไดก้ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสำาหรบัปี	หรอืทีค่ณะกรรมการ

บริษัท	ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13.	 ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก																				

ธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ
14.	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ	และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15.	พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัท
16.	พิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	 เช่น	ซื้อขายสินค้าด้วยราคา

ตลาด	การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกต	ิ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
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 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.

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	summarised	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.
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(3)	ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(4)	 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รายงานการประชุมคณะ

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

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
(7)	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น	
กรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ	์ ฝ่ายบัญช	ี เป็นต้น	 ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีจัดขึ้น	 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	สำานักงานก.ล.ต.	
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย	สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	และสถาบันผูเ้ชีย่วชาญอ่ืนๆ	
อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง	เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรู	้ปรบัปรงุการปฏบัิตงิาน	อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ี
ให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน		โดยบรษัิทจะแจง้ให้กรรมการและผูท่ี้เกีย่วข้องทราบเกีย่วกบัหลกัสตูรการฝกึอบรมตา่งๆ	ซึง่
จะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น	
	 ท้ังนี้	 ในปี	2559	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	 ได้เข้าร่วมการสัมมนา	
Director	Sharing	ครั้งที	่1/2559	ในหัวข้อ	“ประธานกรรมการ	ผู้นำาการประชุม	AGM	ให้มีประสิทธิภาพ”	ซึ่งจัดขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่	 โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทุกครัง้	โดยให้เลขานกุารบริษัท	นำาเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ีของ
กรรมการใหม่	เช่น	คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	ขอ้บังคบับรษัิทโครงสรา้งการลงทุน	โครงสรา้งผู้
ถือหุ้น	ผลการดำาเนินงาน	กฎหมาย	ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และหลักสูตรการอบรมกรรมการ	รวม
ท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทท้ังนีเ้พือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิและการดำาเนนิงาน
ด้านต่างๆ	ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งเป็นครั้งแรก	

 9) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารงานของบรษัิทอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	
ตลอดจนการดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง	อันจะนำามาซ่ึงการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงมีการ
ดำาเนินการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

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

สรรหาบุคลากรภายในองคก์รเป็นลำาดับแรก	ทัง้นี	้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
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(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			
Companies	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	
operations	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	2016,	Pol.Gen.	Somchai	Vanichsenee	as	a	Chairman	of	the	Board	of	Directors	and	independent	
director	attended	the	Director	Sharing	Seminar	No.	1/2016	under	the	topic	“How	the	Chairman	of	the	Board	as	
the	chair	of	AGM	run	an	effective	meeting”	organized	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	
	 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.	

 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	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	informa-
tion	appeared	in	annual	reports.	The	reporting	of	financial	statements	must	be	in	accordance	with	the	Generally	
Accepted	Accounting	Principles	(GAAP)	and	accounting	policies	must	be	carefully	selected	and	consistently	
applied.	Adequate	disclosure	of	important	information	in	the	notes	to	financial	statements	must	be	ensured.	The	
Board	of	Directors	authorised	the	Audit	Committee	to	supervise	the	quality	of	financial	statements	and	provide	
comments	to	the	Board	of	Directors.
	 Additionally,	the	Company	also	pays	attention	in	supervising	related	party	transactions	and	internal	
control	as	outlined	below.
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 ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน  
	 บรษัิทให้ความสำาคญัตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ	อยา่งโปร่งใสและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นสำาคญั	ดงันัน้	จึง
ให้ความสำาคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน	์รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรอืรายการระหว่าง
กัน	โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

1.	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด	 เพ่ือเป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือ
ปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

2.	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ	 ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.	มกีารนำาเสนอรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พิจารณาให้ความเห็นกอ่นเสนอขออนมุติั
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 ก�รควบคุมภ�ยใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้บรษัิทมรีะบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกดา้น	ทัง้ดา้นการเงนิ	และการปฏบัิตงิาน	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษัิทอยู่เสมอ	จดัให้มีการกำาหนดลำาดบัข้ันของอำานาจอนมุตัแิละความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร	

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 กรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วยกรรมการอย่างนอ้ย	5	คน	โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ได้
	 ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีในการสรรหา
กรรมการใหม่	โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่เสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตัง้	หรือเพือ่เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง	(แล้วแต่กรณี)	โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	
ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการในจำานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	ความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท	(Board	Diversity)	ความเหมาะสมของคณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์
ในธรุกจิสือ่โฆษณา	และทักษะของกรรมการท่ีจำาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท	รวมถงึวชิาชีพ	ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน	เพศ	หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	โดย
การจัดทำา	Board	Skill	Matrix	เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการของบริษัท	จากการแนะนำาของกรรมการอืน่ในบรษัิท	
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก	(Professional	
Search	Firm)	การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของหน่วยงานต่างๆ	หรือการสรรหาโดยกระบวนการอืน่ๆ	
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตาม	
พระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศของคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถงึประกาศข้อบังคบั	และ/หรอืกฎระเบียบท่ี
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
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 Related Party Transaction 
	 The	Company	stresses	on	the	transparency	of	all	transactions	while	they	must	be	for	the	best	interest	
of	the	Company.	Hence,	prevention	from	transactions	with	possible	conflict	of	interest,	related	party	transactions	
or	intra-company	transaction	is	so	crucial	that	the	Company	formulated	the	following	policies.	

1.	Executives	and	other	employees	must	strictly	conform	to	the	Company’s	code	of	conducts	and	ethics	
to	gain	trust	among	all	stakeholders.	Compliance	information	of	all	employees	must	be	disclosed.	

2.	Directors	and	executives	must	notify	the	Company	of	any	relationship	or	related	party	transaction	
with	potential	conflict	of	interest.	

3.	Report	any	related	party	transaction	to	the	Audit	Committee	for	revisions	before	proposing	to	the	
Board	of	Directors	for	approval	according	to	good	corporate	governance	principles	as	stipulated	by	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	Commission.	

 Internal Control
	 The	Board	of	Directors	put	in	place	internal	control	systems	that	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.	
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	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน	1	 ใน	3	ของจำานวน
กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได	้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	
3	กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปีแรก	และปท่ีีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้	ใหจ้บัสลากกนั	สว่นปีหลงัๆ	ตอ่
ไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น	
อาจไดร้บัเลอืกให้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหนง่อีกได	้ทัง้นีน้อกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้กรรมการจะพน้จากตำาแหนง่
เมื่อ	

(1)	ตาย	
(2)	ลาออก	
(3)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย		
(4)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง	มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	หรือ	
(5)	ศาลมีคำาสั่งให้ออก

	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัห้ามมิให้กรรมการประกอบกจิการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั	และเปน็การแข่งขันกบักจิการ
ของบรษัิทฯ	หรอืเขา้เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามัญ	หรอืเป็นหุ้นสว่นไมจ่ำากดัความรบัผดิในห้างหุ้นสว่นจำากดั	หรอืเขา้
เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น	ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบ
โดยไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ	ที่บริษัทฯ	ทำาขึ้นหรือถือหุ้น	หุ้นกู้	 เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ
	 ท้ังนี้	 กรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา	พอที่จะ
สามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิได	้นอกจากนี	้บรษัิทฯ	จะพจิารณาคณุสมบัติในดา้นอ่ืนๆ	
ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	

 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบดว้ย	กรรมการท่ีเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในตำาแหนง่
คราวละ	3	ปี	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	
กล่าวคือ	กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้กรณีท่ี
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ท่ีมีคณุสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจีำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำาหนด	
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีสอดคล้องกับประกาศกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	ทจ.28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับลงวัน
ที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ดังนี้

1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท
รว่ม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิทฯ	ทัง้นี	้ใหน้บัรวมการถอืหุ้นของผู้ท่ีเกีย่วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ	ด้วย

2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มี
อำานาจควบคมุของบรษัิทฯ	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาต
ต่อสำานักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
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	 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	
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.
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3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	
มารดา	คูส่มรส	พีน่อ้ง	และบุตรรวมท้ังคูส่มรสของบุตร	ของกรรมการรายอืน่	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	ผู้มอีำานาจควบคมุ	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	ไม่มหีรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิทฯ	บริษัทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บริษัทรว่ม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอื
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัท
รว่ม	ผู้ถอืหุ้นรายใหญห่รอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิทฯ	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	2	ปี
กอ่นวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.	ความสมัพนัธท์างธรุกจิดงักลา่ว	รวมถงึการทำารายการทางการคา้ท่ีกระทำา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย	์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค้ำาประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต	่20	ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลคา่ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ใน
การทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว	ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนในระหวา่ง		1	ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบรษัิทฯ	และไมเ่ป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	ผูมี้อำานาจควบคมุ	หรือหุ้นสว่นของสำานกังานสอบบัญชี	ซึง่มีผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่	เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

6.	ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	2	ปกีอ่นวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8.	ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขันท่ีมีนยักบักจิการของบรษัิทฯ	หรอืบริษัทยอ่ย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษาท่ีรับเงิน
เดอืนประจำา	หรือถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซึง่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
10.	ไม่เปน็กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ	ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษัิทฯ	บรษัิท

ย่อย	บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯและ
11.	ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 ปัจจบัุน	บรษัิทมีกรรมการอิสระจำานวน	3	ทา่น	คดิเป็น	1	ใน	3	ของกรรมการท้ังคณะ	ไดแ้ก	่(1)	พล.ต.อ.สมชาย	
วาณิชเสนี	(2)	ดร.เพ็ญนภา		ธนสารศิลป์		(3)	นางมลฤด	ี	สุขพันธรัชต์		โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และฝา่ยบรหิารของบรษัิทมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดข้างตน้	ทัง้นี	้ในระยะเวลาบัญชีท่ีผา่น
มา	กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท
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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	
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	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.	
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	 นอกจากนี้	 กรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	

 คณะกรรมการบริหาร
	 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผู้
บรหิารระดบัสงูของบรษัิทท่ีสามารถบรหิารงานในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบริหารของบรษัิทฯ	
และสามารถกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ	ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด	

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนิน
งานของบริษัทย่อย	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ	ดังนี้

 1) ก�รส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
	 บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

  2) กลไกในก�รกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
	 บรษัิทฯ	กำาหนดให้บุคคลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ	เขา้ไปดแูลให้บรษัิทย่อยมนีโยบายการบรหิารงานท่ีเป็น
ไปตามนโยบายของบรษัิทฯ	นอกจากนีต้อ้งดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบังคบัในการทำารายการเกีย่วโยง	การไดม้าหรือจำาหนา่ย
ไปซ่ึงสนิทรพัย์หรอืการทำารายการสำาคญัอ่ืนใดของบรษัิทดงักลา่ว	ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง	ใชห้ลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลู
และการทำารายการข้ันตน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ	รวมถงึตอ้งกำากบัให้มีการจดัเกบ็ข้อมูลการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดอีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(Good	Governance)	และเพือ่ความ
โปรง่ใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากการใช้ข้อมลูภายในของบรษัิทฯ	ทียั่งไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน	
บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	ดังนี้
	 1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	 ระดับผู้
อำานวยการฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	เกีย่วกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทำาและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	คูส่มรส	และบตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทกำาหนด

บริษัท นายปรินทร	์
โลจนะโกสินทร์

นายพินิจสรณ	์	
ลือชัยขจรพันธ์

บริษัท	เวอริซายน์	จำากัด
บริษัท	แอด	คูซีน	จำากัด
บริษัท	มาสเตอร	์สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด
บริษัท	เดอะ	วันพลัส	จำากัด
บริษัท	เมอซี่	พลัส	จำากัด
บริษัท	แม็กซ์วิว	มีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด
บริษัท	ทริปเปิลเพลย์	จำากัด
บริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำากัด
บริษัท	แพลน	บ	ีมาเลเซีย	เอสดีเอ็น	บีเอชด	ี
บริษัท	แพลน	บ	ีอีเลฟเว่น	จำากัด
บริษัท	ไบรท์	สกาย	มีเดีย	จำากัด	

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Subsidiary Mr.	Palin	Lojanagosin Mr.	Pinijsorn	Luechaikajohnpan

Verisign	Co.,	Ltd.
Ads	Cuisine	Co.,	Ltd.
Master	Standard	Display	Co.,	Ltd.
The	One	Plus	Co.,	Ltd.
Mercy	Plus	Co.,	Ltd
Maxview	Media	Group	Co.,	Ltd.
Triple	Play	Co.,	Ltd.
Tuna	Advertising	Co.,	Ltd.
Plan	B	Malaysia	SDN	BHD	
Plan	B	Eleven	Co.,	Ltd.
Bright	Sky	Media	Co.,	Ltd.	

Director
Director
Director
Director
	Director
	Director
Director
Director
Director
Director
Director

Director
Director
Director
Director
	Director
	Director
Director
Director
Director
Director
Director

	 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.	

 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	
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โทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 2.	กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	จัดทำาและนำาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	ของคู่สมรส	และของบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ	ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ	ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย	์และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
	 3.	กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง	ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย	์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการ
เงิน	หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯจนกว่าบริษัทฯ	 จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว	
โดยบริษัทฯจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	
วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
	 4.	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	 โดยเร่ิมตั้งแต่การตัก
เตือนเป็นหนงัสอื	ตดัคา่จา้ง	พกังานช่ัวคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง	หรอืให้ออกจากงาน	ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา
ของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี	2559	เม่ือวนัท่ี	21	เมษายน	2559		ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นมีมตอินมัุตคิา่ตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสำาหรับปี	2559	 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน	3,106,000	บาท	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหรับปบีัญชีสิ้นสุดวันที	่		31	ธันวาคม	2559	ใหแ้ก่บริษทัสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เปน็
จำานวนรวมทั้งสิ้น		3,796,000	บาท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย	ในด้านอื่น	ๆ	นอกจาก
การสอบบัญชีเท่านั้น

 ค่าบริการอื่น
	 -ไม่มี-
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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.

Auditor Professional Fee 
	 The	2016	annual	Shareholders’	Meeting	dated	April	21,	2016	has	a	resolution	to	approve	an	auditor	
professional	fee	for	2016	totaling	THB	3,106,000.	The	Company	and	its	subsidiaries	had	paid	the	audit	and	
review	fee	on	its	financial	statements	for	the	year	ended	December	31,	2016	to	EY	Company	Limited	totaling	
THB	3,796,000.	The	auditor	has	no	other	business	relationship	or	interests	with	the	Company	and	its	subsidiaries	
in	other	aspects	except	an	audit	service.			

 Other Service Fee
	 -None-



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) • Plan B Media Public Company Limited150

ประวัติคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
Board of Directors and Executive Officers Profile

1. พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
      ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระและ	ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	74	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตร	ีรัฐประศาสนศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
1)	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	6/2546
2)	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	40/2547
3)	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	6/2548	
4)	หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Directors	(FND)	รุ่นที่	8/2547
5)	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries		
(CGI)	รุ่นที่	4/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2557	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน

2549	-	ปัจจุบัน

2545	-	ปัจจุบัน
2554	-	2556

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

บริษัทจำากัด/
องค์กรอื่น
2553	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

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

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

Age	74	(years)

Educational Qualification
Master	of	Public	Administration	Chulalongkorn	University
Bachelor	of	Public	Administration,	Royal	Police	Cadet	Academy
Director	Certification	Program	(DCP)	of	Thai	Institute	of	Directors	Class		
Thai	Institute	of	Directors
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%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2014	-	Present

2013	-	Present

2006	-	Present

2002	-	Present

2011	-	2013

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

Other Company and/
or organization
2010	-	Present

2006	-	Present

2005	-	Present

Director	Nava	Nakorn	Electricity	Generating	
Co.,	Ltd.
Independent	Director	and	Audit	Committee
Phuket	Fantasy	Pcl.
Independent	Director	and	Audit	Committee
Security	Country	Group	Pcl.
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2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
			กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

อายุ	34	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	สาขาการตลาด	
Depaul	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
28.44%	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายธเนษฐ	โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2548	-	ปัจจุบัน

2548	-	2557

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

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

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

2. Mr. Palin Lojanagosin
		Director	/	Chief	Executive	Officer

Age	34	(years)

Educational Qualification
Bachelor’s	Degree,	Marketing	Major	Depaul	University,USA
Director	Certification	Program	(DCP)	of	Thai	Institute	of	
Directors	Class	181/2013

Proportion of Shareholding in the Company
28.44%		

Family Relationship between Manager
Elder	Brother	of	Mr.	Tanate	Lojanagosin

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2005	-	Present

2005	-	2014

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

Other Company and/or organization

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

2003	-	2011

2003	-	2011

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

3.  Mr. Tanate Lojanagosin  
   Director	

Age	31	(years)

Educational Qualification
Bachelor	of	Finance	and	Economics	Shanghai	University
Director	Certification	Program	(DCP)	of	Thai	Institute	of	
Directors	Class	181/2013

Proportion of Shareholding in the Company
-None-	

Family Relationship between Manager
Younger	Brother	of	Mr.	Palin	Lojanagosin

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2008	-	Present Director	Plan	B	Media	Pcl.	

Other Company and/
or organization
2008	-	Present Managing	Director	Premium		Management	Co.,	Ltd.

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
			กรรมการ

อายุ	31	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร	์Shanghai	University
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายนายปรินทร์	โลจนะโกสินทร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ	บจ.	พรีเม่ียม	แมนเนจเมนท์
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5. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์
			กรรมการ

อายุ	49	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor	Commerce,	Finance	major,	University	of	NSW
Bachelor	Law,	Law	major,	University	of	NSW
Graduate	Diploma,	Finance	major,	Australian	Securities	Institute
หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	รุน่ท่ี	115/2558	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	–	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2558	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2539	-	ปัจจุบัน
2552	-	2554
2550	-	2552

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

5. Mr. Jay Geoffrey Wacher 
			Director		 

Age	49	(years)

Educational Qualification
Bachelor	Commerce,	Finance	major,	University	of	NSW
Bachelor	Law,	Law	major,	University	of	NSW
Graduate	Diploma,	Finance	major,	Australian	Securities	Institute
Director	Accreditation	Program	(DAP)of	Thai	Institute	class	
115/2015

Proportion of Shareholding in the Company
0.05%	

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present Director	Plan	B	Media	Pcl.

Other Company and/
or organization
2015	-	Present
2013	-	Present
2011	-	Present
2009	-	Present
2007	-	Present
1996	-	Present
2009	-	2011
2007	-	2009

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

4. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
  กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ

อายุ	35	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก	 เศรษฐศาสตร์	University	of	New	South	Wales	
ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม)	
University	of	New	South	Wales	ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	181/2556	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
7.08	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	

บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บริษัทจำากัด / องค์กรอ่ืน
2556	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2553	-	2556

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

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

Age	35	(years)

Educational Qualification
PhD	of		Economics		University	of	New	South	Wales,	Australia
Bachelor	of		Economics	(Honours)	
University	of	New	South	Wales,	Australia
Director	Certification	Program	(DCP)	of	Thai	Institute	of	
Directors		Class	181/2013

Proportion of Shareholding in the Company
7.08	%	

Family Relationship between Manager
-	None-

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present Director,	Executive	Director,	Managing	Director,	

Plan	B	Media	Pcl.

Other Company and/
or organization
2013	-	Present
2013	-	Present
2010	-	Present
2007	-	Present
2007	-	Present
2010	-	2013

Director	Ad	Cousine	Co.,	Ltd.
Director	Master	Standard	Display	Co,		Ltd.
Director	Rattachart	Venture	Co.,	Ltd.
Director	P.T.K.	Trading	Co.,	Ltd.
Director	Henkel	(Siam)	Adhesive	Technologies	Co.,	Ltd.
Project	leader	The	Boston	Consulting	Group
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6. นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา
  	กรรมการ

อายุ	31	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor	Commerce,	Commerce	major,	University	of	Sydney
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	 	(DAP)	115/2558	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย

บริษัทจำากัด /องค์กรอ่ืน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2555	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2550	-	2551
2549	-	2550

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

6.  Mr. Adi Wathana   Sariaatmadja  
			Director		 

Age	31	(years)

Educational Qualification
Bachelor	Commerce,	Commerce	major,	University	of	Sydney
Director	Accreditation	Program	(DAP)	of	Thai	Institute	Class	
115/2015
Proportion of Shareholding in the Company
-None-	
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present Director	Plan	B	Media	Pcl.

Other Company and/
or organization
2014	-	Present
2014	-	Present
2012	-	Present
2011	-	Present
2010	-	Present
2007	-	Present
2007	-	2008
2006	-	2007

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

 7. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
				กรรมการ

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

บรษัิทจำากดั/องคก์รอ่ืน
2554	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2546	-	2550

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

7. Mr. Ekapak Nirapathpongporn 
    Director		

Age	36	(years)

Educational Qualification
Bachelor	of	Engineering,	Electrical/Communication,	
University	of	Melbourne
Bachelor	of	Commerce,	Finance,	University	of	Melbourne
Proportion of Shareholding in the Company
1.0	%	
Family Relationship between Manager
-None-
Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present Director	Plan	B	Media	Pcl.

Other Company and/
or organization
2011	-	Present
2007	-	Present
2003	-	2007

Director	APC	International	Co.,	Ltd.
Managing	Director	Lazard	Asia	(Hong	Kong)	Limited
Vice	President	Carnegie,	Wylie	and	Co
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 8. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
      กรรมการอิสระและ	กรรมการตรวจสอบ

อายุ	62	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยโนวา	เซาท์อีสเทิร์น	
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	68/2548
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	3/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2533	-	2555
2533	-	2553

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

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2555	-	ปัจจุบัน
2554	-	ปัจจุบัน

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

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

8. Dr. Pennapha   Dhanasarnsilp 
     Independent	Director	and		Audit	Committee	      

Age	62		(years)

Educational Qualification
PhD	of		Business		Administration	Nova	University	
Master	of	Business	Administration	Thammasat	University
Bachelor	of	Economics	Chulalongkorn		University
Thai	Institute	of	Directors
Director	Certification	Program	(DCP)	Class	68/2005
Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	3/2003

Proportion of Shareholding in the Company
-None-

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present

2003	-	Present
Present
1990	-	2012
1990	-	2010

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

Other Company and/
or organization
2012	-	Present
2011	-	Present

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

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



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 155

 9. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ	52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท		บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตร	ีบัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	34/2548
Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	31/2546		
Audit	Committee	Program		(ACP)	รุ่นที่	23/2551		
สอบผ่าน	Director	Diploma	Award	(Fellow	Member)	ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
2556	-	ปัจจุบัน

2554	-	2556

2558	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน

2540	-	2554

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

บริษัทจำากัด/องค์กรอ่ืน
2558	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน
2535	-	ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านบัญชีและการเงิน
บจ.	ผลิตไฟฟ้านวนคร
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. Mrs. Monluedee   Sookpantarat 
    Independent	Director	and		Audit	Committee

Age	52	(years)

Educational Qualification
Master	of		Accounting	Thammasat	University	
Bachelor	of		Accounting	Thammasat	University	(Honor)	
Certified	Public	Accountant	of	Thailand
Thai	Institute	of	Directors
Director	Accreditation	Program	(DAP)	Class	34/2003
Director	Certification	Program	(DCP)	Class	31/2005
Audit	Committee	Program	(ACP)	Class	23/2008
Passing		the	exam	of	Director	Diploma	Award	(Fellow	Member)	of	
Thai	Institute	of	Directors		
 

Proportion of Shareholding in the Company
0.03%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
Listed Company
2013	-	Present

2011	-	2013

2015	-	Present

2015	-	Present
2007	-	Present

1997	-	2011

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

Other Company and/
or organization
2015	-	Present

2000	-	Present
1992	-	Present

Deputy	Managing	Director	in	Accounting	and	Finance	
Nava	Nakorn	Electricity	Generating	Co.,	Ltd.
Special	Instructor	Bangkok	University
Special	Instructor	Thammasat	University

 10.นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี
    	ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ	43	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	 วิทยาศาสตร์	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตร	ีสาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0575%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2556	-	ปัจจุบัน
2554	-	2556
2550	-	2554

ผุ้อำานวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ	บมจ.	แพลน	บี	มเีดยี		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผู้จัดการโครงการ	บจ.	จีเนียส	ทราฟฟิค	ซีสเต็ม

 

10. Miss Phakwan Wongpolthawee 
				Chief	Business	Development	Officer

Age	43	(years)

Educational Qualification
Master	of	Science,	Information	Technology	Major	
King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang
Bachelor	of		Accounting	Bangkok	University

Proportion of Shareholding in the Company
0.0575%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
2013	-	Present

2011	-	2013
2007	-	2011

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

อายุ	47	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	สาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาตร	ีสาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0457%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน
2548	-	2555

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

11. Mr. Prasong  Jarungbenjatham 
      Chief	Finance	Officer

Age	47	(years)

Educational Qualification
Master	of	Finance	Ramkhamhaeng	University
Bachelor	of	Accounting	Bangkok	University

Proportion of Shareholding in the Company
0.0457%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
2012	-	Present
2005	-	2012

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

 13. นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
        เลขานุการบริษัท

อายุ	36	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
American	University	Washington	College	of	Law
ปริญญาโท	สาขากฎหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาตร	ีกฎหมาย	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.012%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557	-	ปัจจุบัน
2552	-	2557
2549	-	2552

ท่ีปรกึษากฎหมายประจำาบรษัิท	บมจ.	แพลน	บ	ีมเีดีย
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.	สายการบินนกแอร์
ทนายความอาวโุส	บจ.	สยาม	ลีเกิล้	อนิเตอรเ์นช่ันเนล	กรุฟ๊

 12. นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม
        ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ	46	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตร	ีการจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี
2557-ปัจจุบัน
2556-2557
2555-2556

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.	แพลน	บี	มีเดีย
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบัิตกิาร	บรษัิท	เพริล์แอนดด์นีมเีดยีเซอรวิ์ส	จำากดั
ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบัิตกิาร	บรษัิท	เจซีเดอโก(ประเทศไทย)	จำากดั

13. Mr. Kasemsan  Itthithamwinit
				Company	Secretary		

Age	36	(years)

Educational Qualification
Master	of	Law	in	International	Business	Law	American	University	
Washington	College	of	Law
Master	of	Law	in	Business	Law	Chulalongkorn	University
Bachelor	of	Law	Assumption	University
Licensed	Lawyer	of	Thailand,	Lawyers	Council	of	Thailand
Notarial	Services	Attorney	of	Thailand,	Lawyers	Council
Public	Notarial	Services	Attorney	Ministry	of	Commerce	

Proportion of Shareholding in the Company
0.012%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
2014	-	Present

2009	-	2014
2006	-	2009

Legal	-	ออCorporate	Counselor/	Company	Sec-
retary		
Plan	B	Media	Pcl.
Director	of	Law	Department	Nok	Airlines	Pcl.
Senior	Lawyer	Siam	Legal	International	Group	Co.,	Ltd.

12. Mr. Nuttawut Uyaisom
					Chief	operating	officer	

Age	46	(years)

Educational Qualification
Bachelor	of		General		Management	Phranakhon	Rajabhat	University

Proportion of Shareholding in the Company
0.0%

Family Relationship between Manager
-None-

Working Experience in the past 5 years
2013	–	Present
2012-2013
2011-2012

Chief		Operating	Office	Plan	B	Media	Pcl.
Operation	Manager	Per	and	Dean	Media	Service	co.,Ltd.
Operation	Manager	Jcdecaux	(Thailand)	Co.,Ltd.
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ลำาดับ ชื่อ	-	นามสกุล ตำาแหน่ง หุ้นสามัญ	(หุ้น)

29/01/2559 ซ้ือ	(+)/	ขาย	(-)	

ระหว่างปี

31/12/2559

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

พลตำารวจเอกสมชาย

นายปรินทร์	
นายธเนษฐ	
ดร.	พินิจสรณ์	

นายเจย	์เจฟฟรีย	์
นายอาดิ	วาทนา	
นายเอกภักดิ์	
ดร.	เพ็ญนภา
นางมลฤดี
นางสาวพาขวัญ
นายประสงค์
นายณัฐวุฒิ

วาณิชเสนี	

โลจนะโกสินทร์
โลจนะโกสินทร์
ลือชัยขจรพันธ์

วอชเชอร์
สเรียทมัดชา
นิราพาธพงศ์พร
ธนสารศิลป์
สุขพันธรัชต์
วงศ์พลทวี
จรุงเบญจธรรม
อู่ยายโสม

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

1,050,000

884,900,000
-

237,447,424

2,625,000
-

23,607,587
-

1,050,000
2,016,666
2,266,666

-

-

+115,100,000
-

+11,666,666

-1,000,000
-
-
-
-

330,000
627,900

-

1,050,000

1,000,000,000
-

249,114,090

1,625,000
-

23,607,587
-

1,050,000
1,686,666
1,638,766

-

ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมก�รและผู้บริห�รในบริษัทและบริษัทย่อย
สำ�หรับรอบปีที่ผ�่นม� 
Directors and Management’s Shareholding in  PLANB as of 31 December 2016

No. Name Position No.	of	ordinary	shares

29/01/2016 Buy	(+)/	Sell	(-) 31/12/2016

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Pol.Gen.	Somchai

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

Mrs.	Monluedee

Miss	Phakwan
Mr.Prasong
Mr.	Nuttawaut

Vanichsenee

Lojanagosin
Lojanagosin
Luechaikajohnpan	
Wacher
Sariaatmadja
Nirapathpongporn
Dhanasarnsilp	

Sookpantarat

Wongpolthawee
Jarungbenjatham
Uyaisom

Independent	Director/	
Audit	Committee/	Chairman
Director	and	CEO
Director
Director/	Managing	Director
Director
Director
Director
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Independent	Director/	
Audit	Committee	Member	
Chief	Business	Development	Officer
Chief	Financial	Cfficer
Chief	Operating	Officer

1,050,000

884,900,000
-

237,447,424
2,625,000

-
23,607,587

-

1,050,000

2,016,666
2,266,666

-

-

+115,100,000
-

+11,666,666
-1,000,000

-
-
-

-

330,000
627,900

-

1,050,000

1,000,000,00	0
-

249,114,090
1,625,000

-
23,607,587

-

1,050,000

1,686,666
1,638,766

-
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ร�ยก�รระหว่�งกัน
Related Party Transactions

	 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน	ปี2558	และ	ปี2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ	(ล้านบาท) ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี2558 ปี2559

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

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

3.64
0.40

3.64
0.40

บริษัทฯ	 เช่าอาคารจากนายปรินทร์	 โลจนะ
โกสินทร์	 เพื่อใช้เป็น	สำานักงานสาขา	และ
โกดังสำานักงานของบริษัทฯ	โดยอัตราค่าเช่า	
เป็นอัตราท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เช่าในบริเวณใกล้เคียง	โดยเงื่อนไขการชำาระ
ราคาเป็นไปตามปกตธิรุกจิเช่นเดียวกบับุคคล
ภายนอก	รายการดังกล่าวจึงมีความจำาเป็น
และสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นท่ีตั้งสำานักงานสาขา
เหมาะสำาหรับการติดต่อประสานงานกับ
ลูกค้า	 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราราคาตลาด	
และเงื่อนไขการชำาระราคาเป็นไปตามธุรกิจ
เช่าอาคารโดยท่ัวไป	ดังนั้นรายการดังกล่าว
จึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

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	249	คนั	โดยมีระยะเวลา
การเช่าคราวละ		5	-	7	ปี	
-	ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	

21.27 21.27

บรษัิทฯ	เช่าพ้ืนท่ีภายนอกและภายในรถโดยสาร
ปรบัอากาศจากพรเีม่ียม	เพือ่ใช้โฆษณา	โดย
อัตราคา่เช่าเป็นอัตราเดยีวกบัท่ีคดิกบับุคคล
ภายนอกและเงือ่นไขการชำาระราคาเป็นอัตรา
ท่ีเป็นปกติธุรกิจ	 รายการดังกล่าวจึงมีความ
จำาเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าพื้นท่ีโฆษณาดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจ
ของบรษัิทฯ	โดยอัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นอัตรา
เดยีวกบัท่ีคดิกบับุคคลภายนอกและเงือ่นไขการ
ชำาระราคาเป็นอัตราท่ีเป็นปกตธิรุกจิ	รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นกรรมการ	 ผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

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

6.00	
225.00

6.00
225.00

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำาเนนิธรุกจิโดยวงเงนิกูย้มืดงักลา่วค้ำาประกนั
โดยนายปรินทร์	 โลจนะโกสินทร์	ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดโดยสถาบันการเงินท่ี
ให้กู้ยืมเงิน	 โดยบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน
จากการค้ำาประกันดังกล่าว	

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและสมเหตุ
สมผล	และเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
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	 Details	of	Related	Party	Transactions	in	2015	and	2016

Related	Party	with	
Potential	Conflict

Nature	of	Business/
Relationship

Type	of	Transaction Transaction	Value Necessity	and	Reasonableness	of	
Transaction

2015 2016

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

		-	Lease	fees	

21.27 21.27

The	Company	has	been	leasing	advertising	
areas	inside	and	outside	air-conditioned	
buses	from	Premium	for	advertising	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.	

Mr. Palin Lojanagosin
Relationship with the Com-
pany

As	 a	 director,	 executive	
and	major	shareholder.

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

	06.00	
225.00

6.00
225.00

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

The Audit’s Committee’s Opinion
The	transaction	is	deemed	necessary	and	
reasonable	for	the	benefits	of	its	business	
operations.



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) • Plan B Media Public Company Limited160

คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น 
Management Discussion and Analysis

บทสรุปผลประกอบการประจำาปี 2559
•	รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ	2,446.2		ล้านบาท	เติบโต	+12.5%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
•	EBITDA	เท่ากับ		867.9	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง	-2.9%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
•	กำาไรสุทธิ	(ไม่รวมค่าใช้จ่ายโครงการ	ESOP	และ	ESOP	Warrant	ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินสด)	เท่ากับ	384.0	ล้านบาท	
เปลี่ยนแปลง	-8.5%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

พัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทในปี 2559
จากการคงพัฒนาตามแผนการขยายสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวของความ
ต้องการสื่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	และเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว	ในป	ี2559		บริษัทยังคงมีการ
พัฒนาธุรกิจที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

มกราคม 2559 เปิดให้บรกิารสือ่โฆษณาภาพนิง่	ครอบคลมุจงัหวดัอุดรธาน	ีจำานวน	50	ปา้ย	เพือ่ขยายความครอบคลมุ
ของสื่อ	Street	Furniture	เพิ่มเติมจากเดิมซึ่งให้บริการแล้วในจังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 2559 ขยายธุรกิจสื่อในสนามบิน	(Airport	Media)	ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซิ่ง	
จำากัด	(“ทูน่า”)	ทั้ง	100%	ทั้งนี้	 ทูน่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินที่มีความหลาก
หลายของสื่อที่ให้บริการ	อาท	ิป้ายโฆษณาภายนอกสนามบิน	ป้ายโฆษณาภายในสนามบิน	ป้ายไฟ
ภายในสนามบิน	ป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล	และ	รถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร	ซึ่งครอบคลุมใน	25	สนาม
บินที่บริหารโดยกรมท่าอากาศยาน	

เมษายน 2559 ไดร้บัเลอืกให้	เป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสทิธปิระโยชนข์องสมาคมกฬีาฟตุบอลแห่ง
ประเทศไทย	(“สมาคมฟุตบอลฯ”)	และ	บริษัท	ไทยลีก	จำากัด	(“บริษัท	ไทยลีก”)	สำาหรับปี	2560	-	2563	โดย
บรษัิทเป็นตวัแทนจำาหนา่ยสทิธปิระโยชนต์า่งๆ	ของทัง้สมาคมกฬีาฟตุบอลฯ	และ	บริษัท	ไทยลกีฯ	อาทิ
• สทิธกิารจดัหารายไดจ้ากการถา่ยทอดสดและเทปการแขง่ขันฟตุบอลทุกรายการ	ทีจ่ดัโดยสมาคม

กีฬาฟุตบอลฯ	เว้นแต่การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ	รายการ	ไทยลีก	และ	ดิวิชั่น	1	
• สิทธิการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน	 และ	 การจัดกิจกรรมอ่ืนๆของสมาคมกีฬาฟุ

ตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีก	ฯ
• สิทธิการนำา	Content	ซึ่งเป็นสิทธิของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีกฯ		ไปจัดหาราย

ได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์	สิ่อวิทยุกระจายเสียง	สื่อวิทยุโทรทัศน์	สื่ออิเล็กทรอนิกส	์สื่อไร้สาย	และ	สื่อ
โทรคมนาคมต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• สิทธิการผลิตและจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีกฯ

หน่วย	:	ล้านบาท FY2557 FY2558 เปลี่ยนแปลง
(2557/2558)		

FY	2559 เปลี่ยนแปลง
(2558/2559)		

รายได้รวม

EBITDA

กำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิ
(ไม่รวมค่าใช้จ่าย	 IPO	
Bonus,	ESOP)

1,468.9

617.9

207.4

-

2,170.1

893.9

400.2

419.8

+47.7%

+44.6%

+92.9%

+102.4%

2,446.2

867.9

351.6

384.0

+12.5%

-2.9%

-12.1%

-8.5%
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Summary of 2016 Business Performance
•	Total	revenue	of	the	Company	stood	at	THB	2,446.2	million	or	rose	12.5%	from	the	previous	year.
•	EBITDA	was	recorded	at	THB	867.9	million	or	equivalent	to	-2.9%	growth	from	the	previous	year.
•	Net	profit	(excluding	expenses	from	ESOP	program	and	ESOP	warrant	that	has	no	cash	expense)	was	THB	
384.0	million	or	slid	8.5%	from	the	previous	year.

Key Developments in 2016
In	line	with	the	Company’s	plan	to	expand	out-of-home	media	to	enhance	varieties	of	media	offering	to	support	
growing	media	demand	in	the	future,	the	Company	engaged	in	the	following	business	development	initiatives	
in	2016	as	summarized	below:

January 2016 The	static	media	service	launched	in	Udonthani	province	starting	from	50	billboards	to	extend	
the	coverage	of	street	furniture	media	additional	to	its	existing	offering	in	Chiangmai	province.

March 2016 The	expansion	of	airport	media	through	a	100%	acquisition	of	Tuna	Advertising	Co.,	Ltd.	
“Tuna”.	Tuna	is	an	airport	media	operator	with	a	diversified	media	portfolio	including	billboard	
outside	airport,	billboard	inside	airport,	digital	billboard	and	luggage	trolley	covering	25	airports	
operated	by	Airports	of	Thailand	(AOT).

April 2016 The	appointment	to	be	the	official	agency	of	the	Football	Association	of	Thailand	(“FAT”)	
and	Premier	League	(Thailand)	Co.,	Ltd.	(“PLT”)			to	manage	their	commercial	rights	from	
2017-2020.	The	Company	will	represent	FAT	and	PLT	in	distributing	their	rights;	for	example:

• Rights	to	sourcing	revenue	from	live-broadcast	and	to	rerun	the	tape	of	all	Football	matches	
arranged	by	FAT	and	PLT	except	for	the	Thai	League	and	Division	1.	

• Rights	in	seeking	sponsorship	to	support	football	matches	and	other	activities	organized	
by	FAT	and	PLT.

• Rights	in	distributing	contents	owned	by	FAT	and	PLT	to	seek	revenue	through	publications,	
radio	media,	TV	media,	electronic	media,	wireless	media	and	other	telecommunication	
media	domestically	and	internationally.	

• Rights	in	production	and	distribution	of	merchandises	of	FAT	and	PLT.

FY2014 FY2015 เปลี่ยนแปลง
(2014/2015)		

FY	2016 เปลี่ยนแปลง
(2015/2016)		

Total	Revenue

EBITDA

Net	Profit

Net	Profit
(Exclusive	of	IPO	bonus	 
and	ESOP	expenses)

1,468.9

617.9

207.4

-

2,170.1

893.9

400.2

419.8

+47.7%

+44.6%

+92.9%

+102.4%

2,446.2

867.9

351.6

384.0

+12.5%

-2.9%

-12.1%

-8.5%
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สรุปผลการดำาเนินงาน
1. รายได้การให้บริการ
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการใน	ปี	2559	เท่ากับ	2,422.0		ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	12.5%	จากปีก่อนหน้า	โดยเป็นผลมา
จากการขยายกำาลังการผลิต	และเพิ่มรายได้จากทุกประเภทสื่อหลักในช่วง	9	เดือนแรกของปี	โดยรายได้จากสื่อโฆษณา
ภาพนิ่งกลางแจ้งเติบโตจากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ	บริษัท	ฮัลโล	บางกอก	แอลอีด	ีจำากัด	(“ฮัลโลบางกอก”)	
รายได้จากสือ่โฆษณาดจิติอลเตบิโตจากการขยายกำาลงัการผลติอย่างตอ่เนือ่งรวมถงึการตอบรบัจากตลาดท่ีด	ีดา้นรายได้
จากสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายพื้นที่การให้บริการในปทีี่ผ่านมา	นอกจากนี้ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี	2559	บริษัทยังได้เริ่มรับรู้รายได้จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการจากสมาคมฟุตบอลฯ	และบริษัท	ไทยลีก		ทั้งนี้
สรุปรายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทสื่อได้ดังนี้

	 1.1	รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง	(Outdoor	Static	Media)	เท่ากับ	692.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	18.5%	
จากปีก่อนหน้า	โดยเป็นผลจากรายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งของฮัลโหลบางกอกที่เพิ่มเติมเข้ามา
	 1.2	รายได้จากสื่อโฆษณาดิจิตอล	(Digital	Media)	เท่ากับ	1,040.2	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3.3%		เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า	ถึงแม้รายได้ของสื่อโฆษณาดิจิตอลจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถวายความอาลัยเป็นระยะ
เวลา	30	วัน	ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้โดยประมาณเท่ากับยอดขายของสื่อโฆษณาดิจิตอลระยะเวลา	1	เดือน	แต่รายได้
ของสื่อประเภทนี้ในปีท่ีผ่านมายังเติบโตได้	 โดยเป็นผลจากมาจากการขยายสื่อโฆษณาดิจิตอลอย่างต่อเนื่องในปีท่ีผ่าน
มา	อาทิ		Plan	B	TV	Nation	Wide	สื่อโฆษณาดิจิตอลในต่างจังหวัดทั่วประเทศจำานวน	60	จอภาพ	44	จังหวัด	ซึ่งเปิด
ให้บริการในไตรมาส	3	ปี	2559
	 1.3	รายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	(Transit	Media)	เท่ากับ	482.6	ล้านบาท	ลดลง	5.4%	จากปี
กอ่นหนา้	เป็นผลมาการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกจิ	ประกอบประกอบกบัรายไดข้องสือ่โฆษณาในรถโดยสารประจำาทาง
ที่ลดลงเนื่องจากนักการตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปยังสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยใหม่ๆ	 ที่มีรูปแบบทันสมัย	 อาทิ	
สื่อโฆษณาดิจิตอล	 นอกจากนี้รายได้จากสื่อโฆษณาประเภทจอภาพดิจิตอลในรถไฟฟ้าใต้ดินยังได้รับผลกระทบจากช่วง
ไว้อาลัยในไตรมาสที	่4	ที่ผ่านมา	อย่างไรก็ด	ีการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำาทางเป็นรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำาเนินการ
ภายในปี	2560	จะช่วยให้ความต้องการในสื่อประเภทนี้กลับมาสูงขึ้นอันเนื่องมาจากรูปลักษณ์ภายนอกของรถซึ่งจะช่วย
ทำาให้สื่อโฆษณาเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	ประกอบกับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งจะเริ่มให้บริการภายใน
ปีนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและเพิ่มมูลค่าสื่อโฆษณาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน	

พฤษภาคม 2559 จัดตั้ง	Plan	B	(Malaysia)	SDN.	BHD.	เพื่อพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน	สื่อโฆษณา

ภาพนิ่ง	และสื่อโฆษณาดิจิตอลในประเทศมาเลเซีย

พฤษภาคม 2559 เปิดให้การบริการสื่อโฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่หน้าศูนย์การค้า	Show	DC	บริเวณถนนพระราม	9

กรกฎาคม 2559 เปิดให้บริการเว็บไซต์	CityGlide.com	 เพื่อให้บริการค้นหาสายรถประจำาทางด้วยระบบจีพีเอสซ่ึงจะ
ช่วยบอกตำาแหน่งของรถประจำาทางฯท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดและช่วยคำานวณเวลาการเดินทางพร้อมประเมิน
เวลาในการมาถงึ	ซ่ึงจะช่วยให้ผูโ้ดยสารสามารถวางแผนการเดนิทางและช่วยพฒันาคณุภาพชวีติการ
เดินทางด้วยรถประจำาทางฯให้ดียิ่งขึ้น	

สิงหาคม 2559 ควบรวมกิจการ	บริษัท	ไบรท	์สกาย	มีเดีย	จำากัด	(“ไบรท์สกาย”)	เพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในสนาม
บินให้มคีวามหลากหลายย่ิงข้ึน	โดยไบรท์สกายเป็นผูใ้ห้บริการสือ่โฆษณาในสนามบินท่ีมีนวัตกรรมทัน
สมัย	 รวมถึงความหลากหลายของสื่อที่ให้บริการ	 อาทิ	 สื่อโฆษณารูปแบบจอสัมผัสพร้อมจุดบริการ
ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่	สื่อโฆษณาดิจิตอล	สื่อโฆษณาภาพนิ่ง	ซึ่งครอบคลุมใน	22	สนามบินที่บริหาร
โดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย	และกรมท่าอากาศยาน

สิงหาคม 2559 การเปิดให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล	Plan	B	TV	Nation	Wide	จำานวน	60	จอภาพใน	44	
จังหวัด	เพื่อขยายความครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิตอลไปยังทั่วประเทศ

สิงหาคม 2559 พฒันารปูแบบของสือ่บนรถโดยสารประจำาทางรปูแบบใหม่	ดว้ยไฟเรืองแสง	เพือ่เพิม่ความโดดเดน่และ
ดงึดดูความสนใจในช่วงกลางคนื	ซึง่เริม่ให้บรกิารบนรถโดยสารประจำาทางปรบัอากาศจำานวน	120	คนั

กันยายน 2558 การเปิดให้บรกิารสือ่โฆษณาดจิติอล	Central	in-store	network	จำานวน	10	จอภาพ	ภายในศนูย์การคา้
เซ็นทรัลเวิลด์	และเซ็นทรัล	พระราม	9
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Performance Analysis for 2016
1. Service Revenue
The	Company	earned	THB	2,422.0	million	in	revenue	from	its	services	in	2016	or	12.5%	higher	from	last	year.	
The	growth	came	majorly	from	continuous	media	capacity	expansion	that	enhanced	revenue	for	all	key	media	
types	during	the	first	nine	months	of	the	year.	The	business	alliance	with	Hello	Bangkok	LED	Co.,	Ltd.	(“Hello	
Bangkok”)	also	unlocked	the	potential	of	the	Company	in	outdoor	static	media.	Revenue	from	digital	media	
moved	in	tandem	with	gradual	capacity	expansion	and	positive	reception	from	the	market.	Besides,	in-mall	media	
registered	stronger	revenue	from	extended	areas	of	coverage	during	the	past	year.	Additionally,	the	Company	
started	to	realize	the	revenue	from	management	fees	from	FAT	and	PLT	during	the	latter	half	of	2016.	Revenue	
by	types	of	media	can	be	outlined	below.

	 1.1	Revenue	from	outdoor	static	media	soared	to	THB	692.1	million	or	equivalent	to	18.5%	growth	
compared	to	last	year.	This	is	a	result	of	revenue	streams	from	outdoor	static	media	added	from	Hello	Bangkok.		
	 1.2	Revenue	from	digital	media	was	recorded	at	THB	1,040.2	million	or	an	increase	of	3.3%	from	
the	same	period	last	year.	Even	though	this	revenue	was	directly	impacted	by	the	condolence	during	30-day	
mourning	period	around	the	amount	of	one-month	sales	of	digital	media,	growth	was	still	maintained	thanks	
to	incessant	expansion	of	digital	media	during	the	year;	for	instance,	Plan	B	TV	Nationwide,	upcountry	digital	
media	services	across	Thailand	that	include	60	screens	in	44	provinces	which	started	in	the	third	quarter	of	
2016.
	 1.3	Revenue	from	transit	media	slightly	dropped	5.4%	from	2014	to	THB	482.6	million	in	2016	due	to	
overall	sluggish	economy	together	with	a	slump	in	revenue	from	advertising	media	in	buses	since	advertisers	
changed	their	behaviors	to	favor	new	and	innovative	out-of-home	media	such	as	digital	media.	Furthermore,	
revenue	derived	from	digital	screens	in	MRT	media	was	also	affected	by	the	mourning	period	in	the	fourth	
quarter.	Nevertheless,	a	new	fleet	of	buses	which	will	be	introduced	in	2017	will	regain	demands	for	this	type	
of	media	given	new	image	of	these	buses	will	make	the	media	more	attractive.	Apart	from	that,	the	extension	
of	MRT	Purple	Line	will	further	increase	passenger	traffic	and	value	of	advertising	media	of	MRT	Blue	Line	the	
Company	currently	operates.	

May 2016 The	establishment	of	Plan	B	(Malaysia)	SDN.	BHD	to	develop	media	advertising	business	for	transit	media,	

static	media	and	digital	media	in	Malaysia.

May 2016 The	premiere	of	large-sized	digital	media	service	in	front	of	Show	DC	retail	complex	on	Rama	9.

July 2016 The	launch	of	CityGlide.com,	a	website	that	offers	GPS	service	for	commuters	to	search	and	
locate	nearest	buses	and	calculate	estimated	time	arrivals	that	helps	commuters	plan	their	
trips	and	enhances	their	quality	of	living	in	using	bus	services.

August 2016 The	acquisition	of	Bright	Sky	Media	Co.,	Ltd.	(Bright	Sky)	to	expand	and	diversify	airport	
media	business.	Bright	Sky	is	an	advertising	media	provider	with	innovative	and	diverse	
offering	of	media	including	touchscreen	media	with	mobile	phone	charging	station,	digital	
media	and	static	media	with	a	footprint	of	22	airports	operated	by	Airports	of	Thailand	(AOT)	
and	Department	of	Airports.

August 2016 The	service	commencement	of	digital	media	network	Plan	B	TV	Nationwide	through	60	screens	
in	44	provinces	to	extend	its	digital	media	coverage	throughout	the	country.

August 2016 The	development	of	new	transit	media	format	on	buses	using	EL	technology	to	enhance	
visibility	and	attraction	at	night	with	neon-like	glows	starting	with	120	
air-conditioned	buses.	

September 2016 The	launch	of	Central	In-store	Network	digital	media	service	of	10	screens	in	Central	World	
and	Central	Rama	9	department	stores.	
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	 1.4	รายได้จากสื่อภายในห้างสรรพสินค้า	เท่ากับ	96.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็น	91.1%	จากปีก่อนหน้า	ซึ่งเป็น
ผลมากจากสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่เริ่มให้บริการในไตรมาส	2	ปี	2559
	 1.5	รายได้จากสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง	(Sport	Marketing)	บริษัทจัดหารายได้ให้กับสมาคมฟุตบอลฯ	และ	บริษัท	
ไทยลีก	สำาหรับป	ี2559	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	177.8	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้รับค่าธรรมเนียมบริหารจัดการในสัดส่วนร้อยละ	
15	คิดเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการเท่ากับ	26.7	ล้านบาท

	 จากการมุ่งขยายเครอืข่ายสือ่โฆษณาในปัจจบัุนพรอ้มท้ังพฒันาสือ่รปูแบบใหมอ่อกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตปี่	
2557	ส่งผลให้กำาลังการผลิตสื่อ	(Media	Capacity)	สำาหรับไตรมาส	4	ของป	ี2559	เพิ่มขึ้นเป็น	1,077.7	ล้านบาท	หรือ
สูงขึ้น	34.8%	 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของบริษัทในการรองรับ
ความต้องการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่เติบโตขึ้นในระยะยาว

ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ปี 2558 และ ปี 2559 (ล้านบาท)
มูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในป	ี2559	เติบโต	เฉลี่ย	25.3%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า	ในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมหดตัว	-11.7%
แหล่งข้อมูล	:	บริษัท	เดอะนีลเส็น	คอมปะน	ี(ประเทศไทย)	จำากัด

รายได้ของบริษัทแยกตามประเภทสื่อ ปี 2558 และ ปี 2559 (ล้านบาท)
รายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิตอลยังคงเติบโตได้แม้จะได้รับผลกระทบจากช่วงการถวาย

ความอาลัยในไตรมาสที	่4	ในขณะที่สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเติบโตสูงถึง	91.1%	จากปีก่อนหน้าจาก
การขยายสื่อโฆษณาใหม่ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
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	 Through	our	commitment	in	expanding	current	media	network	together	with	our	continuous	introductions	
and	developments	of	new	forms	of	media	to	the	market	since	2014,	our	media	capacity	in	the	fourth	quarter	of	
2016	reached	THB	1,077.7	million	or	shot	up	34.8%	from	the	same	period	last	year.	This	represents	a	capability	
enhancement	of	the	Company’s	services	to	support	long-term	demand	growth	of		
out-of-home	media.

	 1.4	Revenue	from	in-mall	media	skyrocketed	91.1%	from	the	previous	year	to	reach	THB	96.9	million	
in	2016.	The	growth	came	from	the	expansion	of	new	media	in	Big	C	Supercenter	that	started	since	the	second	
quarter	of	2016.
	 1.5	Revenue	from	sport	marketing	was	added	to	another	source	of	revenue.	The	Company	brought	in	
THB	177.8	million	in	revenue	for	FAT	and	PLT	in	2016.	The	Company	received	management	fees	at	15%	of	
the	revenue	or	equivalent	to	revenue	from	management	fees	of	THB	26.7	million.

Overall Spend in Advertising Industry 201 5-2016 (THB million)
Out-of-home	media	grew	significantly	in	2016	at	a	rate	of	25.3%	compared	to	the	previous	year	while	

overall	advertising	industry	shrank	remarkably	at	11.7%
Source:	The	Nielsen	Company	(Thailand)	Limited

Revenue by Media 2015-2016 (THB million)
Revenue	from	static	media	and	digital	media	managed	to	grow	despite	the	impact	of	the	mourning	

period	during	the	fourth	quarter	while	in-mall	media	registered	91.1%	growth	in	revenue	from	last	year	
led	by	the	expansion	of	new	media	in	Big	C	Supercenter.	
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2. ต้นทุน 
	 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทสำาหรับป	ี2559	เท่ากับ	2,022.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.6%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
หนา้สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยสว่นแบ่งรายได	้(Revenue	Sharing)	ทีจ่า่ยให้กบัฮัลโลบางกอกท่ีเพิม่สงูข้ึนตามยอดขาย	
ประกอบกับต้นทุนการให้บริการซ่ึงเพิ่มข้ึนจากค่าเสื่อมราคาของการลงทุนในปีท่ีผ่านมา	 รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยส่วนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 2.1	ต้นทุนการให้บริการ	สำาหรับ	ปี	2559	เท่ากับ	1,639.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	21.6%	จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า	 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได	้(Revenue	Sharing)	 ที่จ่ายให้กับฮัลโลบางกอกในอัตรา	80%	
ของรายได	้	ประกอบกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายธุรกิจและเพิ่มจำานวนสื่อโฆษณา		และอีกปัจจัยหนึ่งของ
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเป็นผลมาจากต้นทุนผันแปรต่างๆ	ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ	อาทิ	ค่าเช่า	ค่าไฟฟ้า	ค่า
ซ่อมบำารุง		
ต้นทุนการให้บริการท่ีเติบโตในอัตรา	21.6%	 น้ันสูงกว่าการเติบโตของยอดขายซ่ึงได้รับผลกระทบจากช่วงถวายความ
ไว้อาลัยที่ส่งผลให้รายได้รวมของปีเติบโตในอัตรา	12.5%	ส่งผลให้อัตรากำาไรเบื้องต้นใน	ปี	2559	เท่ากับ	33.0%	ลดลง
จาก	37.9%	ของปีก่อนหน้า		
	 2.2	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับปี	2559	เท่ากับ	383.7	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้น	27.0%	จากปีก่อนหน้า	สาเหตุหลักมาจาก	ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่ควบรวมเข้ามาในปีที่ผ่านมา	และ
คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัพนกังานท่ีเพิม่ข้ึนตามจำานวนพนกังานในปีท่ีผ่านมา	ทัง้นี	้สัดสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการขายฯ	ตอ่รายได้
รวมในป	ี2559	คิดเป็น	15.7%	เพิ่มขึ้นจาก	13.9%	ของปี	2558	เนื่องจากการควบรวมกิจการในปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม
สดัสว่นนีม้แีนวโนม้ท่ีจะลดต่ำาลงในอนาคตอันเนือ่งมาจากการประหยัดตอ่ขนาด	และการปรบัลดคา่ใช้จา่ยในการบรหิารท่ี
ซ้ำาซ้อนระหว่างกัน

3. กำาไร
	 ในป	ี2559	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	เท่ากับ	351.6	ล้านบาท	ลดลง	-12.1%	เมื่อเทียบปีก่อนหน้า	และอัตรากำาไรสุทธิ
ของบริษัทเท่ากับ	14.4%	ลดต่ำาลงจากช่วงป	ี2558	ซึ่งเท่ากับ	18.4%	การลดลงของผลกำาไรและอัตรากำาไรสุทธิเป็นผล
มาจาก	Utilization	Rate		ที่ลดลง	และผลกระทบของรายได้จากการถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา	30	วัน	ประกอบกับ
การพัฒนาสื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนคงที่เพิ่มสูงขึ้น	(อาทิ	ค่าเสื่อมราคา	และค่าเช่า)	
ดังนั้นในช่วงที่มีความต้องการสื่อโฆษณาต่ำาประกอบกับสภาวะการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ	 บริษัทจึงมีสัดส่วนของ
ต้นทุนคงที่ต่อรายได้ที่สูงและมีอัตรากำาไรสุทธิที่ต่ำา	ทั้งนี้หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายพิเศษของโครงการ	ESOP	ทั้งโครงการ	
1	และ	2	จำานวนรวม	32.4	ล้านบาท	กำาไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษสำาหรับปี	2559	เท่ากับ	384.0	ล้านบาท	และอัตรา
กำาไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ	15.7%

กำาลังการผลิตสื่อ (Media Capacity) ของบริษัทรายไตรมาส ในช่วง ไตรมาส 1 ปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ล้านบาท)
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต	โดยมีอัตราการเติบโต

ของกำาลังการผลิตสื่อรายไตรมาสเฉลี่ยตั้งแต่ไตรมาส	1	ปี	2557	ถึง	ไตรมาสที่	4	ปี	2559	เท่ากับ	9.0%	



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 167

2. Cost 
	 Total	cost	of	the	Company	stood	at	THB	2,022.8	million	or	jumped	22.6%	from	the	same	period	last	
year.	The	key	contributors	to	higher	cost	are	revenue	sharing	expenses	paid	to	Hello	Bangkok	that	moved	in	
parallel	with	rising	sales	revenue	as	well	as	service	cost	that	edged	up	from	depreciations	of	investments	from	
the	previous	year.	Cost	comprises	the	following	details;
	 2.1	Service	cost	in	2016	climbed	21.6%	from	last	year	to	THB	1,639.1	million	mainly	due	to	expenses	
from	revenue	sharing	paid	to	Hello	Bangkok	at	the	rate	of	80%	of	sales	revenue	together	with	rising	depreciations	
from	business	expansion.	Another	factor	accounted	for	higher	cost	is	variable	costs	that	move	in	tandem	with	
business	expansion	such	as	rentals,	electricity	charges,	maintenance	expenses.
The	hike	in	service	cost	at	21.6%	outpaced	slow	sales	growth	of	12.5%	that	was	negatively	affected	by	the	
mourning	period.	Consequently,	gross	profit	margin	in	2016	slid	to	33.0%	from	37.9%	in	2015.	
	 2.2	Selling,	general	and	administrative	expenses	amounted	to	THB	383.7	million	in	2016	or	equivalent	to	
27.0%	increase	from	the	same	period	last	year.	The	main	cause	is	SG&A	cost	from	new	subsidiaries	acquired	in	
the	past	year	as	well	as	growing	personnel	expenses	from	larger	manpower	in	2016.	SG&A	cost	to	total	revenue	
ratio	in	2016	stood	at	15.7%	or	increased	mildly	from	13.9%	last	year	as	a	result	of	mergers	and	acquisitions	
during	the	period.	Nevertheless,	this	ratio	is	expected	to	decline	in	the	future	when	economies	of	scale	and	cost	
reduction	from	overlapped	administrative	expenses	materialize.

3. Profit
	 In	2016	the	Company	recorded	a	net	profit	of	THB	351.6	million	which	is	equivalent	to	a	12.1%	decline	
from	previous	year.	Net	profit	margin	also	fell	to	14.4%	in	2016	compared	to	18.4%	last	year.	The	downward	
movements	in	net	profit	and	net	profit	margin	came	from	lower	utilization	rate	and	negative	impacts	to	revenue	
from	30-day	mourning	period.	Moreover,	the	Company	experienced	a	rising	fixed	cost	(e.g.	depreciations,	rentals)	from	
continuous	new	media	development.	This	led	to	a	high	fixed	cost	to	revenue	ratio	and	low	net	profit	margin	
especially	during	the	period	of	weak	demand	in	advertising	media	under	sluggish	economic	situation.	Nevertheless,	
exclusive	of	extraordinary	expenses	from	ESOP	Program	1	and	Program	2	with	the	amount	of	THB	32.4	million,	
the	Company’s	net	profit	would	be	THB	384.0	million	while	net	profit	margin	would	be	15.7%.	

Quarterly Media Capacity 1Q 2014 - 4Q 2016 (THB million)
The	Company	constantly	invested	in	the	development	of	new	media	to	enhance	its	revenue	generating	

capability.	Media	capacity	recorded	an	average	of	9.0%	growth	from	1Q2014	to	4Q2016.
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	 ณ	สิ้นงวดบัญชี	ปี	2559	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นทั้งสิ้น	343.7	ล้าน
บาทลดลง	543.4	ลา้นบาท	จาก	ณ	สิน้ปกีอ่นหนา้	โดยในระหว่างงวดมกีระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานสทุธเิท่ากบั	329.7	
ล้านบาท	กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนสุทธิเท่ากับ	705.0	ล้านบาท	โดยรายการหลักของกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมการลงทุนมาจาก	1)	 การลงทุนในอุปกรณ์เพื่อขยายการให้บริการสื่อโฆษณา	 จำานวน	619.3	 ล้านบาท	 และ	
2)	การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน	458.4	ล้านบาท	ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิเท่ากับ	
168.2	 ล้านบาท	 โดยรายการหลักของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินมาจาก	1)	 การจ่ายเงินปันผลจำานวน	
245.5	ล้านบาท	และ	2)เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากโครงการ	ESOP	จำานวน	67.4	ล้านบาท	ทั้งนี้เงินสดรวมทั้งเงิน
ลงทุนระยะสั้น	ณ	สิ้นงวดบัญชีของบริษัทมีจำานวนเพียงพอสำาหรับการลงทุนขยายงานและโครงการต่างๆในอนาคต

4. ฐานะทางการเงินของบริษัท  
	 ณ	31	ธ.ค.	2559	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	3,672.5	ล้านบาท	เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้าคิดเป็น	8.3%	
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัท	
	 หนี้สิ้นของบริษัท	เท่ากับ	496.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า	20.3%	จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายธุรกิจของบริษัท
	 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,176.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า	6.6%	ซึ่งเป็นผลจากกำาไรสะสมที่
เพิ่มขึ้น	หลังหักเงินปันผลจ่ายจำานวน	245.5	ล้านบาทในปี	2559

5. สภาพคล่องและกระแสเงินสด
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	 At	the	end	of	2016	fiscal	year,	the	Company	held	cash	and	equivalents	including	short-term	investments	
of	THB	343.7	million,	down	THB	543.4	million	from	the	end	of	last	year.	During	the	period,	net	operating	cash	flow	
and	net	cash	flow	from	investment	were	at	THB	329.7	and	-705.0	million	respectively.	Cash	flow	from	investment	
activities	was	derived	mainly	from	1)	An	investment	in	equipment	to	expand	advertising	media	services	of	THB	
619.3	million	and	2)	A	decrease	of	THB	458.4	million	in	temporary	investments.	Regarding	to	net	cash	flow	
from	financing	activities,	the	number	stood	at	THB	168.2	million	coming	from	2	key	transactions	which	are	1)	
dividend	payment	of	THB	245.5	million	and	2)	proceeds	from	the	issuance	of	ordinary	shares	under	ESOP	
program	with	the	amount	of	THB	67.4	million.	Cash	and	equivalents	including	short-term	investments	at	the	
end	of	the	accounting	year	were	deemed	sufficient	for	its	business	expansion	and	other	projects	in	the	future.

4 Financial Position 
	 As	of	31	December	2016,	the	Company	held	total	assets	of	THB	3,672.5	million	or	up	modestly	at	the	
rate	of	8.3%	from	the	previous	year	due	to	additional	assets	from	business	expansion.
	 The	Company’s	total	liabilities	jumped	20.3%	from	2015	to	reach	THB	496.4	million	due	to	higher	
account	payable	from	its	business	expansion.
	 Shareholders’	equity	of	the	Company	was	at	THB	3,176.1	million	or	equivalent	to	a	6.6%	increase	from	
2015.	This	is	due	to	rising	retained	earnings	after	a	deduction	of	THB	245.5	million	dividend	payment	in	2016.	

5 Liquidity and Cash Flow
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2557 2558 2559

สภาพคล่อง (เท่า) 0.7 4.1 3.4

สภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.5 3.8 2.4

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.1 96.2 107

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 129.1 76.6 69.7

อัตราส่วนความสามารถ
ในการทำากำาไร

2557 2558 2559

สภาพคล่อง (ร้อยละ) 35.9 37.9 33.0

EBITDA (ร้อยละ) 42.1 41.1 35.5

EBIT (ร้อยละ) 22.2 23.9 17.3

กำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 14.1 18.4 14.1

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 25.7 21.7 11.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 2557 2558 2559

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ร้อยละ) 8.9 14.5 10.0

การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6 0.8 0.7

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2557 2558 2559

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 2.1 0.1 0.14
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Key Financial Ratios

Liquidity	Ratio 2014 2015 2016

Current	Ratio (Times) 0.7 4.1 3.4

Quick	Ratio (Times) 0.5 3.8 2.4

Average	collection	period (Days) 111.1 96.2 107

Payment	days (Days) 129.1 76.6 69.7

Profitability	Ratios 2014 2015 2016

Gross	Profit (%) 35.9 37.9 33.0

EBITDA (%) 42.1 41.1 35.5

EBIT (%) 22.2 23.9 17.3

Net	Profit (%) 14.1 18.4 14.1

Return	on	equity (%) 25.7 21.7 11.4

Efficiency	Ratios 2014 2015 2016

Return	on	assets (%) 8.9 14.5 10.0

Asset	turnover (Days) 0.6 0.8 0.7

Leverage	Ratio 2014 2015 2016

Liability	to	Equity (Times) 2.1 0.1 0.14
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6. แนวโน้มและพัฒนาการของบริษัทในปี 2560
	 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี	2560	มีแนวโน้มการฟื้นตัวจากปีก่อนหน้า	 จากนโยบายการกระตุ้นค่าใช้จ่ายของภาค
รัฐที่เริ่มในปี	2559	และคาดว่าจะมีการเร่งการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐมากขึ้นในป	ี2560	ประกอบกับการฟื้นตัวของ
การผลิตภาคเกษตรซึ่งเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของป	ี2559	ทั้งนี้สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาตคิาดวา่ดชันคีวามเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและดชันคีวามเช่ือม่ันทางธรุกจิในปี	2560	จะปรบัเพิม่สงูข้ึนจาก
ปีก่อนหน้าจากความคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	และการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากปัจจัยข้างต้น	
	 จากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป	ี2560	 ข้างต้นส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณา	โดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	(MAAT)	ได้คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาปี	2560	ว่าจะเติบโต	+10%	จากป	ี2559	ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าด้วยเครือข่ายสื่อของบริษัทที่หลาก
หลายและสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี	 อีกท้ังด้วยกลยุทธ์ของบริษัทท่ีจะ
พัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพ	คุ้มค่าและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	บริษัทจะยังคงสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่สูง
กว่าอุตสาหกรรมดังเช่นผลประกอบการในอดีตสืบเนื่องจากปัจจัย	ดังต่อไปนี้	

• บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้	และ	Utilization	rate	จากสื่อโฆษณาเดิมที่ได้เริ่มพัฒนาในป	ี2559	ซึ่ง
มีกำาลังการผลิตของสื่อใหม่ส่วนนี้ประมาณ	767.3	 ล้านบาท	 โดยบริษัทจะเร่งทำาการตลาดเพื่อให้นักการ
ตลาดได้รู้จักกับสื่อที่พัฒนาใหม	่พร้อมทั้งเข้าใจในประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่า	และการวัดผลของแต่ละสื่อ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม	Utilization	Rate	ของสื่อใหม่เหล่านี้ให้เข้าสู่ระดับสูง
ตามมาตรฐานของบริษัทภายในระยะเวลา	6	เดือน	

• การขยายพืน้ท่ีสือ่นอกท่ีอยู่อาศยัให้ครอบคลมุท่ัวประเทศเพือ่รองรบัการเตบิโตของหัวเมืองในตา่งจงัหวดั	
ทั่วประเทศ	ตามแผนการขยายเครือข่ายสื่อต่างๆ	ดังนี้

 o สือ่โฆษณาในสนามบิน		นอกเหนือจากท่ีบรษัิทไดเ้ริม่ให้บรกิารสือ่ในหมวด	Air	Traveller	ใน	สนามบินของ	 
	AOT	และสนามบินของกรมท่าอากาศยาน	รวมเป็นกวา่	34	แหง่แลว้ในปัจจบัุน	บริษัทยังคงมีแผนการเพิม่ 
พืน้ท่ีสือ่โฆษณาในสนามบินตอ่ไป	โดยเนน้การพฒันาสือ่โฆษณาควบคูก่บันวตักรรมเพือ่อำานวยความสะดวก 
ให้กับนักเดินทางและเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาของบริษัท

• การพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนจำาหน่ายสิทธิต่างๆ	ของสมาคมสมาคมฟุตบอลฯ	และ	บริษัท	ไทยลีก	ซึ่ง
จะเริม่อย่างเป็นทางการในระหวา่งปี	2560	-	2563	ทัง้นีบ้ริษัทไดต้ัง้เป้าหมายการจดัหารายไดด้งักลา่วเป็น
จำานวน	500-700	ล้านบาทต่อป	ี

• การขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคอาเซียน	 บริษัทวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัย
โดยการนำาแผนธุรกิจของสื่อโฆษณานอกท่ีอยู่อาศัยท่ีประสบความสำาเร็จอย่างสูงในประเทศไทย	 ร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศผู้มีความเช่ียวชาญและเข้าใจในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและความ
ต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการในตลาดแต่ละประเทศ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจสื่อเพื่อเข้า
ถึงผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาค	 ในเบื้องต้นบริษัทจะเริ่มดำาเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มี
ศักยภาพสูง	อาท	ิมาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และ	ฟิลิปปินส์	
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 6. Trends and Developments in 2017
 Thai	economy	is	expected	to	stay	on	its	recovery	path	from	last	year	as	a	result	of	various	drivers.	
Stimulus	policies	from	the	government	initiated	in	2016,	a	higher	government	expenditure	in	investment	in	2017	
as	well	as	agricultural	sector	that	bounced	back	since	the	last	quarter	of	2016	will	contribute	to	the	brighter	
outlook	of	overall	economy.	The	Office	of	National	Economic	and	Social	Development	Board	predicted	that	
Consumer	Confidence	Index	and	Business	Confidence	Index	in	2017	will	both	improve	from	last	year	according	to	
an	expected	recovery	of	world	economy	together	with	domestic	expansion	resulted	from	the	mentioned	factors.
	 Supported	by	positive	domestic	economic	factors	mentioned	above,	overall	advertising	industry	looks	
more	promising.	Media	Agency	Association	of	Thailand	(MAAT)	forecast	that	total	advertising	spend	for	overall	
industry	in	2016	will	grow	at	a	rate	of	10.0%	from	2015.	Hence,	the	Company	has	its	trust	in	its	diversified	
media	network	that	the	Company	will	be	able	to	best	respond	to	marketing	needs	from	product	and	service	
owners.	Furthermore,	with	its	business	strategies	to	develop	suitable	media	that	are	cost-effective	and	tangibly	
measurable,	the	Company	will	definitely	repeat	its	glorious	history	to	continue	to	outperform	the	industry.	The	
following	strategies	will	contribute	to	its	future	growth:

• The	Company	is	committed	to	enhancing	revenue-generating	capability	and	utilization	rate	from	
existing	advertising	media	developed	in	2016	with	the	media	capacity	of	THB	767.3	million.	The	
Company	will	speed	up	its	marketing	to	introduce	new	developed	media	to	the	market	and	make	
sure	that	advertisers	realize	the	effectiveness,	value	for	money	and	measurable	performance	of	
each	type	of	advertising	media	Timeline	was	set	at	6	months	for	the	target	utilization	rate	of	new	
media	to	attain	Company’s	standard	level.	

• Out-of-home	media	coverage	will	be	extended	to	gain	national	footprint	to	support	urbanization	in	
upcountry	provinces	across	Thailand	according	to	the	following	media	network	expansion	plan	below:

 o Airport	media	-	apart	from	the	Company’s	current	Airport	media	service	offering	in	34	
airports	operated	by	Airports	of	Thailand	and	Department	of	Airports,	the	Company	will	
not	stop	to	expand	advertising	media	space	in	airports.	The	focus	will	be	on	developing	
advertising	media	alongside	with	innovations	to	accommodate	travelers	and	add	values	
to	its	advertising	media.

• New	business	development	as	an	official	agency	in	distributing	commercial	rights	of	FAT	and	
PLT	will	commence	officially	from	2017-2020	while	the	revenue	aspiration	from	this	business	was	
projected	at	THB	500-700	million	per	year.	

• Expansion	of	media	business	in	ASEAN	region	is	another	key	strategic	direction.		The	Company	
has	a	plan	to	extend	its	out-of-home	media	by	adopting	successful	Thailand	model	and	business	
plan	in	other	countries	in	ASEAN	and	finding	right	business	partners	with	experience	and	knowledge	
of	respective	markets	to	attain	its	goals	of	reaching	regional	footprints	of	providing	media	services	
to	all	consumers.	High	potential	ASEAN	countries	such	as	Malaysia,	Indonesia	and	the	Philippines	
are	the	priorities	for	this	regional	expansion.	
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

	 บรษิทัยงัคงยดึมัน่นโยบายดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็องคก์รนวตักรรมทีด่ำาเนนิธรุกจิดว้ยวธิกีารทำางานและความ
สามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำาในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย	 เพื่อให้การดำา
เนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มีความโปร่งใส	เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	
และชุมชน	ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยแนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำานึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเองและได้กำาหนดความรับผิดชอบไว้ใน
แผนธุรกิจ	ที่ครอบคลุม	3	ด้านหลัก	คือ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้านสังคม		ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็น
ต่างๆ	ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
	 บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม	โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนและ
สังคม	คู่ค้า	ลูกค้าและประชาชน	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
	 บริษัทมีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยมีการกำาหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ	 เพื่อป้องกัน
การใช้	software	ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 และการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	 โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุน
การดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์
ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	รวม
ไปถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน	(Business	
Chain)	 ด้วยการสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม	สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้ผู้ส่งมอบสินค้ามีความยั่งยืนร่วม
กัน	เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน	โปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ	
	 ทั้งนี้	 แนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัท	 ยังครอบคลุมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร	 มี
การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ	คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำางานกับบริษัท	 รวมถึงการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง
โปร่งใส	ทันเวลา	 โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน		
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
		 	บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า	โดย
คำานึงถึงความปลอดภัย	 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	 โดยยึดมั่นตาม
มาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัท	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อหรือการ
รับชมสื่อ	โดยมีการศึกษา	ประเมินและปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม่ำาเสมอ		มีการตรวจ
สอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่	เป็นต้น	และมี
วิศวกรรับรองโครงสร้างการติดตั้งสื่อที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม		ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ	บริษัทไม่เคยมี
อุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาของบริษัท	รวมถึงการเตรียมแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	
	 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีคุณภาพสูงและเป็นสื่อโฆษณาที่มีมาตรฐานตรงตามหรือเหนือกว่าความ
คาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม	ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้	 และบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	ชัดเจน	 เพียงพอ	และเป็นประโยชน์	 ไม่เกินความเป็นจริง	ทั้งนี้ยังมีนโยบายในการ
รักษาความลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ	นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับเนื้อหาโฆษณา	โดยจะมีการตรวจสอบเนื้อหา
โฆษณาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด	และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกด้วย	
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	 The	Company	is	still	committed	to	becoming	an	innovative	organization	operating	its	business	with	
capabilities	at	par	with	leading	international	companies	under	good	corporate	governance	and	proper	safety	
measures.	Policies	were	formulated	to	foster	transparency	and	fairness	as	well	as	establish	good	practices	
in	safety,	environment	and	community	as	guided	by	sustainable	development	concept.	The	Company	has	
set	out	guidelines	for	its	responsibilities	to	environment	and	society	that	emphasize	on	instilling	a	sense	of	
responsibility	in	its	employees	starting	from	an	individual	self.	Business	plans	outlined	the	corporate	social	
responsibility	of	the	Company	covering	3	main	aspects	which	are	economic	aspect,	environmental	aspect	
and	social	aspect	with	the	following	details.

Economic Aspect

Fair Business Conduct 
	 The	Company	is	determined	to	undertake	its	business	with	fairness	as	well	as	properly	safeguard	
and	allocate	interests	of	all	related	parties	in	the	way	that	complies	with	laws,	rules	and	regulations	bearing	
in	mind	the	best	interests	of	its	shareholders,	employees,	communities	and	society,	business	partners,	
customers	and	people,	business	competitors,	creditors,	government	agencies	and	other	stakeholders.	

	 The	Company	encourages	free	market	and	fair	competition	and	avoids	any	action/dealing	that	can	
cause	conflict	of	interest,	infringement	of	intellectual	property	rights.	Policies	on	information	system	are	in	
place	to	prevent	software	infringement	and	respect	intellectual	property	rights	of	others	by	not	violating	or	
supporting	any	related	activity.	This	shows	a	strong	intension	of	the	Company	to	conduct	its	business	fairy	
with	respect	to	applicable	laws	on	intellectual	property	right	including	all	kinds	of	anti-corruption	actions.		
Social	responsibility	is	highly	concerned	in	every	part	of	business	chain	through	collaborations	with	business	
partners	in	social	responsibility	initiatives.	For	example,	the	Company	supports	environmentally-friendly	
products	and	services	and	promotes	mutual	sustainability	with	its	suppliers	to	guarantee	clear,	transparent	
and	ethical	procurement	process.	
	 Moreover,	the	Company	respects	human	rights	of	employees	and	gives	priorities	to	human	resource	
management	especially	knowledge	and	skill	development	and	recruitment	of	qualified	individuals.	In	addition,	
communications	with	shareholders	and	investors	including	disclosure	of	information	must	be	transparent,	
fair	and	timely	via	various	channels	that	offer	easy	and	equal	access.	

Responsibility to Consumers 
		 	The	Company	is	committed	to	creating	products	and	services	that	are	safe	and	environmental-friendly	
to	continuously	satisfy	its	customers.	Advertising	media	of	the	Company	must	pass	standards	especially	
regarding	safety	from	installation	of	media	to	media	viewing.	The	Company	regularly	assesses	impacts	of	
its	media	on	consumers	and	makes	improvements	on	it	services.	All	installed	media	are	subject	to	routine	
inspections	to	ensure	their	perfect	conditions	and	prevent	any	accident	that	may	occur	to	people	in	the	
areas.	All	media	installation	infrastructures	are	certified	by	engineers	of	engineering	standards	of	safety.	
There	is	no	record	of	accident	from	the	Company’s	advertising	media	since	its	business	inception.	The	
Company	also	prepared	contingency	plan	in	case	of	any	possible	emergency.
	 The	Company	offers	high	quality	advertising	media	products	and	services	that	meet	or	exceed	
consumers’	expectations	under	fair	conditions.	Everyone	can	get	access	to	information	on	its	products	and	
services	that	is	accurate,	clear,	adequate,	useful	and	factual.	Besides,	the	Company	stipulated	policies	
regarding	confidentiality	of	customer	information	that	prohibit	ones	from	wrongfully	using	customer	information	
for	personal	benefits	or	benefits	of	related	others.	Opinions	and	comments	from	customers	towards	its	
products	and	services	are	appreciated.	Additionally,	contents	of	any	advertisement	are	closely	screened	to	
comply	with	applicable	laws	as	well	as	moral	codes.
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	 สำาหรับการดำาเนินงานภายในองค์กรได้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มจาก
สินค้าประเภท	Office	Supply		หรือมีการสื่อสาร	แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ	หรือทาง	
e-mail	เพื่อลดการใช้กระดาษ	เป็นต้น	

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการดำาเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล	
และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร	และพลังงานต่างๆ	
อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา	
การอนุรักษ์	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	และพลังงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้า
ที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน	 เสื่อมค่า	 สูญหาย	หรือสูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ	ของบริษัท	ส่วนรวมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยได้จัด
ทำาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำาเป็นลดการสูญเปล่าของทรัพยากร	 บริษัทได้
ดำาเนินโครงการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่
1.	 ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์	
	 บรษิทัมนีโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของสงัคมและชมุชน	ดว้ยการลดปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิส์

จากการเปลี่ยนโคมไฟของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทประเภท	Series	Pole	โดยมีแนวทางปฏิบัติ
คือการเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ของโคมไฟที่เสียหรือหมดอายุการใช้งานเท่านั้น	 ยกเลิกการเเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชุด
เนื่องจากยังสามารถใช้งานได้แลเป็นไปตามมาตรฐาน	 โดยในปี	2559	บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Serie	Pole	
จำานวน	33	ต้น	จำานวน	66	หน้า	และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์	3	โคมต่อป้าย	รวมทั้งสิ้นจำานวน	198	โคม		สามารถ
ชว่ยลดจำานวนของขยะอเิลก็ทรอนกิส	์ซึง่เปน็พษิตอ่สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย	โดยบลัลาสตท์ี่ใชจ้ะทำาจากขดลวดทองแดง
จะสามารถนำามาทำาการรีไซเคิล	นอกเหนือจากการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	บริษัทยังสามารถประหยัด
งบประมาณจากโครงการดังกล่าวในปี	2559	ได้ถึง	297,000	บาท	

2.	 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา

ประเภท	Serie	Poster	คือไวนิล	โดยลดความหนาของไวนิลที่ใช้ผลิตสื่อโฆษณา	แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ	คงความโดดเด่นของสื่อโฆษณาได้เหมือนเดิม	
ซึ่งในปี	2559	บริษัทมีสื่อโฆษณาประเภท	Serie	Poster	จำานวน	47	ป้าย	และจากโครงการดังกล่าวสามารถช่วย
ให้บริษัทลดการใช้ไวนิลผลิตโฆษณาได้ถึง	28.2	กิโลกรัมต่อการเปลี่ยนป้าย	1	ครั้ง	หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ7.84		
และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	64,484	บาท	ใน	1	ปีบริษัทมีการเปลี่ยนแผ่นป้ายประมาณ	4	ครั้ง	คิดเป็น
น้ำาหนักไวนิลทั้งหมด	112.8	kg./ปี	จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	257,936	บาท	

3.	 การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงาน
	 บริษัทยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณารวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งาน	

และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทจากการประหยัดพลังงาน	บริษัทจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้าย
โฆษณาภาพนิ่งของบริษัทจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent)	 เป็นหลอดแอลอีดี	(LED)	ที่ไม่มีสาร
ปรอท	และลดการปล่อยก๊าซ	CO

2
	ได้ถึง	44	kg/หลอด/ปี	หรือลดได้ถึง	78%	เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต	์	

โดยคุณสมบัติของหลอดไฟทั้งสองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 177

	 Other	initiatives	undertaken	internally	included	procurement	of	“green”	products	and	services	starting	from	
office	supplies	and	paperless	communications	and	information	sharing	with	business	partners	via	online	
systems	or	e-mails.

Environmental Aspect

Environment and Safety
	 The	Company	pays	careful	attention	to	the	analysis	of	risks,	environment	impacts	and	safety	in	
all	business	processes	including	efficient	resource	utilization	and	energy	saving	under	universal	principles.	
The	Company	also	encourages	employees	to	conserve	the	environment	and	use	resources	and	energy	
wisely	and	effectively	through	various	campaigns	and	activities	that	are	beneficial	to	the	environment	and	
natural	resources.	Employees	are	directly	accountable	for	protecting	of	Company’s	properties	under	their	
responsibilities	from	depreciation,	loss	or	waste	including	efficient	use	of	resources	of	the	Company,	pubic	
and	the	country.	Guidelines	are	given	in	energy	management	according	to	necessity	to	minimize	waste	of	
resources.	Key	efforts	worth	noted	that	the	Company	initiated	and	consistently	executed	include
1.	 Electronic	waste	reduction	to	preserve	the	environment
	 The	Company	has	policies	in	environment	protection	and	safety	of	society	and	community	that	help	

reduce	quantity	of	waste	from	electronics	by	changing	lamps	of	Series	Pole,	a	type	of	out	of	home	
media.	Standard	practice	is	that	only	broken	or	expired	parts	of	lamps	will	be	changed,	not	the	whole	
set	of	equipment	as	they	can	still	be	used	according	to	standards.	.	In	2016,	33	sets	2	sides	each,	
changing	3	lamps	per	one	set	in	totally	198	lamps	of	Series	Pole	type	were	changed.		Apart	from	
e-waste	reduction,	the	Company	also	saved	297,000	baht	in	budget	from	this	project.

2.	 Maximize	resource	utilization	in	advertising	media	production.
	 The	Company	improved	production	materials	in	Series	Poster	to	maximize	resource	utilization	by	reducing	

thickness	of	vinyl	used	in	production	while	not	compromising	on	durability	so	that	advertising	media	can	
still	effectively	meet	customers’	needs	as	high	quality	is	maintained.	In	2016,	the	Company	owned	47	
sets	of	Series	Poster	and	this	project	helped	cut	quantity	of	vinyl	used	in	the	production	28.2	kilograms	
each,	totally	vinyl	consuming	were	reduced	by	112.8	kilograms	or	7.84%.	Not	only	saving	resource	but	
also	cost	reduction	from	this	project	is	257,936	baht.

3.	 Change	of	billboard	lighting	system	for	energy	saving
	 In	order	to	enhance	display	efficiency	of	billboards,	prolong	their	lifetime	and	reduce	costs	from	energy	

saving,		the	Company	continued		its	initiative	in	changing	light	bulbs	installed	in	its	static	billboards	
from	fluorescent	bulbs	to	mercury-free	LED	bulbs	that	help	reduce	the	emission	of	CO2	of	44kg/bulb/
year	or	78%	compared	to	fluorescent	bulbs.	Qualifications	of	both	kinds	of	bulbs	can	be	compared	in	
the	table	below.
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแอลอีดีในป้าย	Flyover	2.0	ขนาด	778.5	ตร.ม.

คุณสมบัติ หลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบแอลอีดี

จำานวนวัตต์ที่ใช้ต่อ	ตรม.
อายุการใช้งาน
ค่าความสว่างเมื่อมีภาพโฆษณา	
อัตราค่าไฟต่อปีเมื่อใช้วันละ	6	ชั่วโมง	
(ค่าไฟเฉลี่ยยูนิตละ	4	บาท)

225	วัตต์/ตรม.
15,000	-	20,000	ชม.

0	-	800	ลักส์
1.51	ล้านบาท

120	วัตต์/ตรม.
30,000	-	50,000	ชม.

10	-	100	ลักส์
0.81	ล้านบาท

	 สำาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์	(Fluorescent)	ซึ่งได้ถูกถอดออกและเปลี่ยนนั้น	บริษัทได้ทำาการแยกหลอด
ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน	และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ	ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำาจัดและดูแลขยะที่เป็น
หลอดไฟ	พัฒนาเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	หรือทำาลายอย่างถูกวิธี	เนื่องจากในหลอดฟลูอเรสเซนต์จะมีสารปรอทซึ่งเป็น
อันตรายต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 	สำาหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้การ
ได้	บริษัทได้นำาไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายในสำานักงาน
4.	 การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงาน
	 บริษัทสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในสำานักงานด้วยวิธีการต่างๆ	และได้ดำาเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เช่น	ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	ลดผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม	ด้วยการลดการใช้กระดาษด้วยวิธีการใช้กระดาษสองหน้า	การลดการใช้หมึกพิมพ์ด้วยการลด
การพิมพ์สี	การลดการใช้พลังงานด้วยการปิดหลอดไฟที่ไม่จำาเป็นและในเวลาพักกลางวัน	เป็นต้น

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริษัทให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(Co-Creation)	 ในการ
พัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการเจริญ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	ด้วยการลดการใช้วัสดุ	วัตถุดิบ	ในกระบวนการผลิต	รวมไปถึงการนำากลับมาใช้ใหม่และ
การรีไซเคิล	เป็นต้น	โดยที่ผ่านมามีดำาเนินการนำาวัสดุเหลือใช้	อาทิ	แผ่นป้ายไวนิลโฆษณาที่ถูกรื้อถอนแล้ว	ไปมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการ	หรือองค์กรการกุศลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกจำาหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
	 บริษัทร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	และบริษัท	ปันฝัน	2013	จำากัด	สนับสนุนแผ่นป้ายไวนิลโฆษณา
ที่ทางบริษัทไม่ได้ใช้งานแล้วมาเป็นวัสดุในการทำากระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ	เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอาชีพของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 	 ในโครงการ	 “ปันฝัน	ปันยิ้ม”	 โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	ทั้ง	11	แห่ง	ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพ
เย็บกระเป๋าหรือของใช้อื่นๆ	 โดยใช้แผ่นป้ายไวนิล	 เป็นวัสดุในการตัดเย็บ	 เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ	บำาบัด	ฟื้นฟู	และ
พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	โดยบริษัทได้

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยกำาหนดนโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจว่าด้วยเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาคความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์	 โดยมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	หรือ
สมรรถภาพทางร่างกาย	โดยเห็นได้จากการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท		นอกจากนี้	ยังกำาหนด
ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู้ค่า	การคัดกรองคู่ค้าอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มุษยชนสากล



รานงานประจำาปี 2559 • Annual Report 2016 179

Comparison	Table:	Fluorescent	vs	LED		for	778.5	sq.m.	Location	Flyover

Qualification Fluorescent LED

Watt/Square	Meter
Duration
Brightness	when	advertisement	is	displaying
Annual	Electricity	Charge	(6	hours	per	day	
usage	at	4	baht	per	unite	on	average)

225	watt/sq.m
15,000-20,000	hours

0-800	lux
1.51	million	baht

120	watt/sq.m
30,000-50,000	hours.

10	-	100	lux
0.81	million	baht

	 For	the	removed	fluorescent	bulbs,	the	Company	sorted	out	deteriorated	ones	and	sent	them	to	
the	manufacturers	who	have	responsible	units	that	take	care	of	used	light	bulbs	either	to	recycle	or	dispose	
them	correctly.	Fluorescent	bulbs	contain	mercury	that	is	harmful	to	life,	community	and	environment.	On	
the	other	hand,	those	bulbs	that	were	still	usable	and	in	perfect	conditions,	the	Company	donated	some	
and	kept	the	rest	for	office	use.	
Energy	and	stationery	saving	
4.	 The	Company	supports	energy	and	stationery	saving	by	any	means	and	carried	out	activities	that	are	

environmentally	or	socially	responsible	regularly	.	Important	activities	include	those	that	help	optimize	
resource	utilization	and/or	reduce	environmental	impacts;	for	example,	curbing	paper	usage	by	using	
both	sides	of	papers,	saving	printer	ink	by	cutting	back	color	printing	and	saving	energy	by	switching	
off	unnecessary	lights	during	lunch	break.					

Development and Promotion of Innovations from Social Responsibility Efforts 
		 The	Company	promotes	participation	of	all	stakeholders	in	creation	process	(co-creation)	in	
a	development	of	innovations	that	create	a	balance	of	values	and	benefits	to	community,	society	and											
environment	and	sustainable	business	growth.	This	could	be	accomplished	through	reduction	of	materials	
and	raw	materials	in	production	process	as	well	as	reuse	and	recycle.	In	the	past,	the	Company	donated	
removed	vinyl	banners/billboards	to	government	agencies	or	charitable	organisations	for	further	use	or	for	
disadvantaged	people	to	create	products	using	the	materials	and	sell	for	additional	income.
	 The	Company	collaborated	with	Department	of	Social	Development	and	Welfare	and	Punfun	2013	
Company	Limited	in	an	initiative	that	the	Company	provided	vinyl	banners	as	materials	in	making	bags	
or	other	products	under	Punfun	Punyim	project	aimed	to	support	occupational	training	of	Department	of					
Social	Development	and	Welfare.	This	project	targeted	underprivileged	groups	in	11	homeless	shelters	
under	Department	of	Social	Development	and	Welfare.	This	occupational	training	was	designed	to	train,	
treat,	rehabilitate	as	well	as	enhance	occupational	skills	for	the	underprivileged.

Social Aspect

Respect for Human Rights
	 The	Company	values	respect	of	laws	and	human	rights	and	put	in	place	Code	of	Conduct	on	
non-violation	of	human	rights.	This	is	a	proof	that	the	Board	of	Directors	is	committed	to	doing	business	
under	the	rule	of	law	including	human	rights	principles	that	are	basic	rights	of	human	representing	equality	
and	impartiality	in	privileges	and	rights.	Non-discrimination	policies	are	enforced	that	require	the	Company	
to	treat	people	impartially	regardless	of	race,	religion,	gender	or	physical	conditions.	This	is	seen	in	equal	
opportunity	in	Company’s	hiring	as	well	as	its	justifiable	and	systematic	business	partner	selection	criteria	
and	process	are	good	examples	that	show	Company’s	conformity	to	international	human	rights	principles.	
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ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทตระหนักในความสำาคัญของพนักงานทุกคนและมีความเชื่อมั่นว่า	 “พนักงาน”	 คือทรัพยากรที่สำาคัญ
ที่สุดสามารถนำาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้และเป็นกำาลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จมาโดยตลอด	 โดย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิการของพนักงาน	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด	ได้แก่

1)	 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน	โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะ
สมกับอายุของพนักงานแต่ละคน	พร้อมทั้งอำานวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจ
สุขภาพที่สำานักงานของบริษัท	 รวมไปถึงการมีสวัสดิการพนักงาน	 เช่น	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม	สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ	(เช่น	เงินช่วยเหลืองานศพ	กรณี
พนักงานเสียชีวิต	และกรณีบิดา	มารดา	บุตร	หรือ	คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต	
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส	เป็นต้น)

2)	 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน	บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม	
สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในทีมเสี่ยงภัย	การจัดกิจกรรม	5	ส	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย	โดยในปี	2559	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่าง

3)	 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ	โดยบริษัทจัดให้มีพื้นที่สำาหรับการออกกำาลังกายและกีฬา	พร้อม
อุปกรณ์การออกกำาลังกาย	ภายในสำานักงานของบริษัทอาคาร	2	ชั้น	1	

4)	 บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว	ด้วยการให้ความรู้ในการลงทุน
ทางการเงิน	การบริหารภาษี	การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต	โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงิน
มาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ	โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี	เช่น	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund	:	LTF)	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	
Mutual	Fund	:	RMF)	เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณ

5)	 บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร	 โดยการให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล	
พัฒนาพนักงาน	กำาหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม	เพื่อยกระดับการ
ทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร		สนับสนุนให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วม	สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน	อันจะนำาไปสู่ผลการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์
กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
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Fair Treatment of Employees
	 The	Company	realizes	the	importance	of	employees	and	regards	its	employees	as	the	most	valuable	
resource	that	drives	the	organization	to	success	and	enables	the	orgnization	to	attain	sustainable	development.	
As	a	result,	the	Company	offers	its	employees	superior	welfare	and	benefits	compared	to	those	required	
by	law	including

1)	 Annual	health	check-up	is	offered	to	employees	and	suitable	check-up	programs	from	hospitals	
are	provided	based	on	their	age	at	the	Company’s	office	to	accommodate	employees.	Other	
health	benefits	are	available	for	employees	including	group	life	and	health	insurance,	other	
welfares	and	financial	assistance	(such	as	funeral	grants	in	case	on	death	of	employer	or	his/
her	father,	mother	or	legal	partner	and	marriage	grant	s)

2)	 Regarding	safety	and	hygiene	in	workplace,	favorable	atmosphere	is	promoted	to	ensure	safety	
of	life	and	property	of	its	employees.	Additional	health	insurance	and	accident	insurance	are	
provided	for	employees	working	in	dangerous	conditions.	The	Company	also	conducted	5S	
activity	to	encourage	employees	to	create	safe	and	hygienic	work	environment.			In	2016,	
there	was	no	record	of	severe	accident	that	caused	death	or	critical	injury	to	its	employees.

3)	 The	Company	encourages	its	employees	to	take	care	of	their	health	and	arranged	an	area	for	
exercise	and	sports	where	equipment	is	provided	at	the	first	floor	of	Office	Building	2.

4)	 The	Company	recommends	its	employees	to	conduct	long-term	financial	planning	by	educating	
them	on	financial	investment,	tax	management	and	saving	for	the	future.	Representatives	from	
financial	institutions	were	invited	to	speak	on	investment	in	interesting	funds	especially	ones	
with	tax	privileges	such	as	Long	Term	Equity	Fund	(LTF)	and	Retirement	Mutual	Fund	(RMF)	
to	create	financial	stability	and	promote	financial	independence	after	retirement.	

5)	 The	Company	emphasized	its	human	resource	management	by	stipulating	policies	that	promote	
organization-wide	learning	and	employee	development.		Efficiency	is	consistently	and	widely	
increased	in	all	compositions	of	human	resource	management	from	recruitment,	development	
to	compensation	and	benefits	resulting	in	an	enhanced	professionalism	and	quality	of	work.	
Work	process,	innovation,	career	advancement	and	employee	participation	are	also	among	
the	Company’s	high-priority	missions	to	deliver	better	quality	of	life	for	its	employees.	The	
Company	is	confident	that	happy	employees	with	good	physical	and	mental	health	will	bring	
about	efficiency	and	effectiveness	in	performing	their	duties.	Last	but	not	least,	the	Company	
also	motivates	its	employees	to	participate	in	public	services	benefiting	the	society	directly	
and	indirectly.
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
		 บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยสร้างเศรษฐกิจและ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย		ผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัท	คู่ค้าของบริษัท		ดังเช่น	การพัฒนา
ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง	โดยในป	ี
2559	บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษให้เส้นทางบนแผ่นป้ายรายงานสภาพ
จราจรมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น	 เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ	ความแม่นยำาในการวางแผนการ
เดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น	 	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์
สูงสุดจากสื่อโฆษณาของบริษัท		
	 นอกจากนี้	สำาหรับสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน	บริษัทยังมีพื้นที่ให้ข้อมูล	ข่าวสาร	ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทยังมีการใช้สื่อโฆษณาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	อาทิเช่น		
 โครงการเด็กหาย	ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยประกาศติดตามเด็กหายบนสื่อ
โฆษณาต่างๆ	โดยเกิดจากแนวคิดที่เชื่อว่า	ปัญหาเด็กหาย	หรือ	คนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร	
รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยังมีกำาลังคนหรือเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะช่วยในการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	
บริษัทจึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวโดยประกาศติดตามเด็กหายที่ได้รับจากมูลนิธิกระจกเงาผ่านสื่อประเภท
ดิจิทัลที่อยู่บนท้องถนนและภายในรถโดยสารประจำาทางของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ซึ่งสื่อเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยติดตามเด็กหายได้เนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ในทำาเลซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนเป็น
จำานวนมาก	
	 จากความร่วมมือของบริษัทกับมูลนิธิกระจกเงาดังกล่าว	 ในปี	2559	บริษัท	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	
ประเภท	Best	use	of	OOH	and	Transit	จากผลงาน	OOH	Media	Helps	Find	Missing	Children	ซึ่งจัดโดยสมาคม
มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	(MAAT)	MAAT	Media	Awards	2016	เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการสื่อ
ให้ทัดเทียมระดับสากล	ภายใต้แนวความคิด	“Be	Different”	เพื่อกระตุ้นให้มีเดียเอเยนซี่และสื่อต่างๆ	เห็นความสำาคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างในการทำางานตั้งแต่วางแผนสื่อ	กลยุทธ์การใช้สื่อ	 และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ	
ตลอดจนพัฒนาธุรกิจสื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ	 ผลจากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว	 ส่งผลให้มูลนิธิ
กระจกเงาพบเด็กที่หายตัวไปจำานวน	2	คน	ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้แจ้งเบาะแสเด็กหาย	สามารถจดจำาใบหน้าของเด็ก
ได้จากสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัท	 โดยบริษัทยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อตามหา
เด็กหายอย่างต่อเนื่อง
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	 In	addition	to	the	above,	the	Company	also	used	advertising	media	for	social	good	including	the	
following	projects.
 Missing Children Project	as	a	collaboration	project		with	the	Mirror	Foundation	to	help	search	for	
missing	children	by	making	public	service	announcements	on	its	advertising	media.	The	project	aimed	to	
bring	attention	to	general	public	of	missing	children	or	missing	people	issue	while	responsible	authorities	are	
undermanned	or	lack	of	tools	to	execute	the	search	efficiently.	The	Company	realised	that	its	digital	media	
along	major	streets	and	inside	buses	could	be	offered	free-of-charge	to	make	announcements	and	support	
the	search	of	missing	children	as	these	media	are	located	in	high-traffic	areas	visible	to	many	people.
	 From	this	initiative,	the	Company	was	awarded	1st	prize	for	Best	Use	of	OOH	and	Transit	from	
OOH	Media	Helps	Find	Missing	Children	during	MAAT	Media	Awards	2016	organized	by	Media	Agency	
Association	of	Thailand	(MAAT).	The	event’s	objective	is	to	improve	and	develop	media	industry	in	Thailand	
to	meet	international	standards	under	the	concept	“Be	Different”	by	encouraging	media	agencies	and	other	
media	to	value	creativity	in	media	management	from	media	planning,	media	strategies	to	effective	use	of	
media	in	order	to	develop	media	to	be	more	competitive	at	international	level.	Through	this	project,	the	Mirror	
Foundation	found	2	missing	children	as	an	informant	could	recognize	the	child’s	face	from	the	Company’s	
out	of	home	media.	The	Company	is	still	active	in	doing	public	relations	for	missing	children	cases.

Participation in the Development of Community
 and Society
		 The	Company	leverages	on	its	business	processes	to	enhance	quality	of	life	and	strengthen	
communities	and	Thai	society	through	collaboration	projects	with	its	business	partners.	For	example,	the	
implementation	of	Intelligent	Traffic	Condition	Reporting	Board	on	expressways	that	continued	to	provide	
useful	information	for	motorists	so	that	they	can	plan	their	routes	in	advance.	In	2016,	the	Company	further	
upgraded	the	system	to	be	more	realistic	to	accommodate	drivers	and	improve	accuracy	in	planning	their	
trips.This	is	also	considered	to	be	an	important	tool	that	enhanced	efficiency	of	its	advertising	media.	
	 Plus,	for	advertising	media	in	MRT,	more	spaces	were	provided	to	offer	useful	information	and	news	
for	passengers	using	the	service.		
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 โครงการอุปการะเด็ก	 	บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านสื่อโฆษณาจอ	LCD	บนรถโดยสารประจำาทาง	ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือเด็ก	ครอบครัว	
และชุมชนยากไร้	เพื่อแก้ปัญหาที่จำาเป็นเร่งด่วนของเด็ก	ครอบครัว	และชุมชนนั้นๆ	และช่วยทำาให้ชีวิตของเด็กและ
ครอบครัวดีขึ้น	อันนำามาซึ่งความสุขโดยรวมของชุมชนและสังคม	รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ	“อธิษฐานจันทรา”	
ที่จะร่วมสานฝันในวัยเด็ก	โดยรายได้จากโครงการอธิษฐานจันทราจะนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส	สานความฝัน	
และทำาให้คำาอธิษฐานของเด็กเป็นจริงต่อไป
  

 โครงการ“พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา” บริษัทเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมจึง
ได้ร่วมกับบริษัท	ปันฝัน	ปันยิ้ม	จำากัด	เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ“พระมหาชนก	เพื่อผู้พิการทางสายตา”		ผ่าน
สื่อโฆษณาของบริษัท	 เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้	 และเข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและ
ปัญญาจากทศชาติชาดกเรื่อง	 “พระมหาชนก”	 เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป	 ผ่านการสัมผัสและการได้ยิน	 ด้วยงาน
ประติมากรรมนูนต่ำา	และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนอานิเมชั่น	“พระมหาชนกชาดก”	สำาหรับผู้พิการทางสายตา	
นอกจากนี้ยังได้ใช้สื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ	 “ดิจิทัลของเด็กดี”	 	ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตในครอบครัว	 	มุ่งให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันของครอบครัว	
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นจากปัญหาของเด็กติดอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งเกม	จอคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์
มือถือ

 โครงการ Be good 	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท	 รายการปันฝัน	ปันยิ้ม	ซึ่งออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5		และ	Line	ประเทศไทย	เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์	โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส	และ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้	โดยทางรายการปันฝัน	ปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ	ที่ต้องการความช่วย
เหลือ	และมี	Line	ประเทศไทย		เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์	โดยใช้	character	ของ	Line	chat	เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ	ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆบนสื่อโฆษณาของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมา
ทำาความดีในโครงการเหล่านี้ร่วมกัน	ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์	เช่น	การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย	
	 นอกจากนี้ในฐานะสื่อ	บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่สื่อในการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ	เพื่อเป็นการช่วย
เหลือสังคมอีกทางหนึ่งโดยนำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดังกล่าวมาออกอากาศผ่านสื่อของบริษัทโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	เช่น	การร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	การ
ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ศูนย์พระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ	โครงการบริจาค
นมให้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	
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 Children Adoption Project The	Company	cooperated	with	Word	Vision	Foundation	of	Thailand	in	
conducting	PR	campaigns	for	this	project	through	LCD	screens	on	buses	with	the	purpose	to	help	children,	
families	and	impoverished	communities	to	solve	urgent	issues,	lift	the	quality	of	living	of	children	and	families	
and	bring	about	overall	happiness	in	those	communities	and	the	society.	The	Company	also	promoted	“Talk	
to	the	Moon”	project	that	helps	people	fulfill	their	childhood	dreams.	Revenue	from	this	project	will	be	used	
in	creating	opportunities,	making	dreams	and	wishes	of	children	come	true.	

 Mahajanaka for the Blind Project		As	equality	in	people	living	in	the	society	is	highly	regarded,	the	
Company	and	Punfun	Punyim	Company	Limited	together	managed	a	PR	campaign	for	“Mahajanaka	for	the	
Blind”	project	through	the	Company’s	media.	This	allows	the	blind	an	opportunity	to	learn	and	access	to	
rules	for	living	on	perseverance	and	wisdom	from	Manajanaka,	the	Ten	Great	Birth	Stories	of	the	Buddha	
like	other	people	through	low	relief	and	multimedia	in	form	of	cartoon	animation	“Mahajanaka	Jataka	Tales”	
by	touching	and	hearing.	Moreover,	advertising	media	were	also	used	in	“Digital	Dek	D”	project	which	was	
aimed	to	create	balance	in	family	livings	through	mutual	educational	and	recreational	activities.	This	project	
was	designed	to	respond	to	issues	related	to	digital	addiction	of	children	to	games,	computers	and	mobile	
phones.	

 Match4lara Project	The	Company	together	with	Thai	Red	Cross	launched	a	PR	campaign	“Match4lara”	
to	promote	stem	cells	donation	for	Lara	Casalotti,	a	Thai-Italian	woman	working	for	a	human	rights	organization	
taking	care	of	refugees	in	refugee	camps	who	has	an	aggressive	form	of	acute	myeloid	leukemia	that	requires	
urgent	partial	stem	cell	transplant.	This	story	was	publicized	through	social	media	across	the	globe	to	invite	
people	to	donate	their	stem	cells	and	give	new	lives	to	Leukemia	patients.	

 SOSA Children Foundation Thailand under the Royal Patronage	The	Company	helped	promote	
the	foundation	via	its	media.	The	Foundation’s	objective	is	to	foster	Thai	children	who	lost	their	parents	
and	have	no	relative	using	upbringing	models	from	SOS	Children’s	Villages	International.	The	Foundation	
aims	to	enhance	valuable	childhood	experience	for	the	children	to	grow	up	in	a	proper	direction	including	
getting	highest	education	according	to	their	abilities	to	make	a	living	and	be	able	rely	on	themselves	and	
live	happily	in	the	society.	

 Be good Project	is	a	joint	initiative	with	Pun	Fun	Pun	Yim	Program	that	is	broadcast	on	TV5	
(Royal	Thai	Army	Radio	and	TV	Station)	and	Line	Thailand.	The	project	has	an	objective	of	helping	people	
especially	disadvantaged	children	and	the	elderly	that	cannot	take	care	of	themselves.	Pun	Fun	Pun	Yim	
program	selects	inspiring	stories	where	people	need	helps	and	Line	Thailand	designs	and	produces	PR	
and	advertising	contents	for	the	stories	using	famous	characters	from	Line	Chat	to	attract	attention.	Then,	
these	stories	are	shown	on	the	Company’s	advertising	media	to	persuade	people	to	participate	in	these	
projects	for	good	causes.	For	example,	PR	campaign	for	blood	drive	with	Thai	Red	Cross	was	successfully	
executed.
	 In	addition,	as	a	media	service	provider,	the	Company	offered	media	spaces	for	social	organisa-
tions	to	publicise	their	PR	and	advertising	contents	through	its	network	of	advertising	media	without	charge.	
Examples	include	a	PR	activity	for	UNHCR	on	World	Refugee	Day,	a	PR	campaign	for	Prince	Sirindhorn	
Craniofacial	Center	on	craniofacial	surgery	as	well	as	a	milk	donation	to	the	elderly	project	that	helped	lift	
quality	of	life	of	people	in	the	society.	
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 โครงการ “Match4lara”	บริษัทได้ร่วมกับสภากาชาดไทย	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	“Match4lara”	บริจาค
สเต็มเซลล์ให้กับลาร่า	คาซาลอตติ	ลูกครึ่งสาวไทย	จีน	อิตาเลียน	ซึ่งทำางานในองค์กรสิทธิมนุษยชนและดูแลผู้ลี้ภัย
ในศูนย์อพยพ	ที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียชนิดเฉียบพลันต้องได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเร่งด่วน	 โดยเรื่องราวดัง
กล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับ
ผู้ป่วยลูคีเมีย
    
 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชาสัมพันธ์มูลนิธิผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท	
ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่	ขาดญาติมิตร	 โดยได้นำารูปแบบการเลี้ยงดู
มาจากองค์กรเอส	โอ	เอส	สากล	(SOS	Children’s	Villages	International)	เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยเด็กที่
เปี่ยมสุขและทำาให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทิศทางที่เหมาะสม	 ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและ
สามารถประกอบอาชีพ	พึ่งพาตนเองได้	และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 โครงการ “Namjai for Refugees”		บริษัทร่วมมือกับ	UNHCR	ในการประชาสัมพันธ์โครงการ	“Namjai	for	
Refugees”	มอบชีวิตใหม่ด้วยน้ำาใจกับ	UNHCR	 โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
ศิลปะและบันเทิงของไทย	ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและระดมทุนสำาหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
	 บริษัทได้ร่วมมือกับองค์การ	UNICEF	Thailand	 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	 ช่วยเหลือเด็กจากสงคราม
ซีเรีย	โดยองค์การ	UNICEF	มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินที่ได้จากการบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย	
เนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรง	การถล่มของสิ่งปลูกสร้าง	 โรงเรียนและโรงพยาบาลถูกทำาลาย	และภาวะการ
ขาดแคลนสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิต	
  
    โครงการ “เทิด ด้วย ทำา เรียนรู้สู่การลงมือทำาตามแนวพระราชดำาริ”	บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์	ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ	“เทิด	ด้วย	ทำา	เรียนรู้สู่การลงมือทำาตามแนวพระราชดำาริ”	ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดำาเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟู	
พัฒนา	บริหารจัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	น้ำา	 ป่า	 และการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่าย
เยาวชน	และประชาชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงให้ความ
สำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะเรื่องน้ำา	สู่การลงมือทำา	โดยเยาวชนและประชาชน	และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	 รอบ	นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำาในชุมชน	ตามแนวพระราชดำาริ	 และถ่ายทอดผลสำาเร็จเรื่องการจัดการสิ่ง
แวดล้อม	 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนเมือง	 และเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ประชาชน	และเยาวชน	ในการทำากิจกรรมเพื่อสังคม	โดยมีเยาวชนเป็นสื่อกลาง	เพื่อความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริต 
	 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	
ยึดมั่นคุณธรรม	จริยธรรม	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	บริหารงานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย	โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าด้วยการเรียก	รับ	จ่ายสินบน	และได้มี
การกำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	หรือให้ทรัพย์สิน	
รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัท	ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส	โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือเพื่อจรรโลงสังคมให้เจริญรุด
หน้าอย่างยั่งยืน
	 บริษัทได้มีการกำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	 และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำา
ทุจริต	 ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ทั้งทางไปรษณีย์	 และ	E-mail	 ที่	auditcommittee@
planbmedia.co.th	 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ	(http://www.planbmedia.co.th)	 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจำาปีของบริษัท	เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อ
ไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส	และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ	รวมทั้งมี
มาตรการในการตรวจสอบและกำาหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2559	ไม่พบการรายงาน	หรือ
การกระทำาผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	รวมถึง	ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
แก่พนักงานภายในองค์กร	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	และพร้อมจะนำาหลักการและจรรยา
บรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
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 Respect by Doing: Learning to Actions under Royal Initiatives Project. The	Company	joined	Utokapat	
Foundation	under	Royal	Patronage	of	H.M.	the	King	to	promote	“Respect	by	Doing:	Learning	to	Action	
under	Royal	Initiatives”	as	one	of	the	programs	undertaken	by	Utokapat	Foundation.	The	purpose	of	the	
project	is	to	revive,	develop	and	manage	natural	resources	including	soil,	water,	forests	and	environment	in	
memory	of	the	King	Bhumibol	who	was	environmentally-minded	especially	on	water	by	building	youth	and	
people	network	and	encouraging	them	to	take	actions.		The	objective	was	also	to	celebrate	60th	birthday	
anniversary	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn.
	 Furthermore,	the	project	is	considered	a	knowledge	exchange	in	water	management	in	community	
under	royal	initiatives.	Success	stories	on	environmental	management	will	be	publicized	to	help	develop	
quality	of	living	of	urban	communities	as	well	as	set	a	development	example	for	government	agencies,	private	
sector,	people	and	youth	to	initiate	and	participate	in	social	activities	using	youth	as	a	center	in	order	to	
promote	consistency	and	sustainability.	

Anti-Corruption Policy
	 The	Company	and	its	subsidiaries	engage	in	transparent,	righteous	and	ethical	business	undertakings	
under	good	governance	principles	and	accountability	to	all	stakeholders.	Involvements	in	any	kind	of	corruption	
in	conducting	business	are	prohibited	as	clearly	stated	in	its	policies	including	solicitation,	acceptance	or	
payment	of	bribes	or	inducements	or	other	benefits	to	government	officials	or	related	parties	dealing	business	
with	the	Company.	The	Code	of	Conduct	was	set	out	for	directors,	management	team	and	employees	of	
the	Company.	Moreover,	the	Company	also	encourages	its	business	partners	to	conduct	their	businesses	
in	accordance	with	laws	in	order	to	sustainably	develop	the	society	together.	
	 The	Company	requires	it	employees	to	strictly	follow	anti-corruption	policies	and	guidelines	and	
arranged	communication	channels	for	everyone	to	file	complaints	and	or	send	information	regarding	possible	
corruption	directly	to	the	Audit	Committee	consisting	of	independent	directors.	This	can	be	done	through	
post	mails	and	e-mail	to	auditcommittee@planbmedia.co.th	as	shown	in	the	Company’s	website	(http://
www.planbmedia.co.th),	annual	information	reporting	forms	(Form	56-1),	and	annual	reports.	The	Company	
will	follow	the	process	and	later	report	to	the	Board	of	Directors.	Confidentiality	and	other	measures	are	
enforced	to	protect	the	whistleblowers	and	informants	and	investigation	and	punishment	under	applicable	
laws	are	in	place.	In	2016,	there	was	no	report	on	misconduct	related	to	corruption	for	the	Company	and	
its	subsidiaries.		In	addition,	the	Company	organizes	related	trainings	for	its	employees	to	motivate	them	
to	perform	their	duties	with	honesty	and	to	ensure	that	the	code	of	ethical	conduct	under	good	governance	
policies	is	strictly	observed	by	employees	throughout	the	organisation.	

 Namjai for Refugees Project The	Company	joined	UNHCR	in	promoting	“Namjai	for	Refugees”	
project	to	give	new	lives	through	kindness	with	UNHCR.	This	project	was	contributed	by	famous	individuals	
in	arts	and	entertainment	society	as	they	jointly	produced	works	to	raise	funds	for	refugees	in	Thailand.
	 The	Company	collaborated	with	UNICEF	Thailand	to	launch	a	PR	campaign	to	help	children	affected	
by	the	conflict	in	Syria.	The	donations	made	through	UNICEF	will	be	spent	on	helping	children	and	refugees	
who	are	facing	violence	in	Syria	as	buildings	collapsed	and	schools	and	hospitals	were	destroyed	which	
led	to	a	shortage	of	life	necessities.	
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง
 Internal Control and Risk Management

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี	 ทั้งด้านการเงิน	 และ
การปฏิบัติงาน	เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล	
ด้วยการกำาหนดลำาดับขั้นของอำานาจอนุมัติ	และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วง
ดุลในตัว	การกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่
สอบทานให้บริษัท	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2560	โดยมีคณะกรรมการตรวจ
สอบทั้ง	3	ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารของบริษัท	และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	ในด้านต่างๆ	5	ด้าน	
ตามแนวทางของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	Tradeway	Commission)	คือ	สภาพ
แวดล้อมในการควบคุม	(Control	Environment)	การประเมินความเสี่ยง	(Risk		Assessment)	กิจกรรมการควบคุม	
(Control	Activities)	สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)	และการติดตามผล	(Monitoring)	
โดยคณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่า	
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่		โดยบริษัท
ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่อง
การติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้	สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการ
ที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ	สำาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น	คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

	 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	1/2560	on	15	February	2560	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	 ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นบริษัทธรรมมาภิบาลโดยการประกาศเจตจำานงไว้ในเอกสาร
เผยแพร่ของบริษัท	 ไว้อย่างชัดเจน	ซึ่งในที่นี้รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมต่อคู่ค้าและมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมด้วย	 เป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้ความสัมพันธ์ของบริษัท	 กับคู่ค้ามีความแน่นแฟ้นและ
เอื้อประโยชน์ต่อกันในระยะยาว	การเซ็นสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าและมีบริการข่าวสารความรู้เพื่อ
ประโยชน์กับคู่ค้า	 รวมถึงได้เสนอเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นธรรม	 อีกทั้งบริษัท	มีการกำาหนดราคา
สินค้ามาตรฐานไว้อย่างชัดเจน

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)
• 	บริษัท	 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจเป็นอย่างดี	 และเพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นทางบริษัท	ได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาโดยมีตัวแทนของแผนก
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	ได้รับทราบข้อมูลสำาคัญอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะ
สม	โดยบริษัท	ได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้	
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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	ระบบสารสนเทศของบริษัท	และการบริหารทรัพย์สินถาวร	โดยการสอบทานดังกล่าวอ้างอิงกับกรอบ	COSO	
ซึ่งได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวม	 ว่ามีการควบคุมด้านการปฏิบัติงานที่ดี	 เหมาะสม	
โดยผลการตรวจสอบและประเด็นที่สำาคัญที่ตรวจพบ	สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
	 บริษัท	 มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในส่วนของนโยบาย/ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน	 แผนผัง
โครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน	มีการจัดทำาอำานาจดำาเนินการ/อำานาจอนุมัติ	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการกำาหนอ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามเอกสารคำาบรรยายลักษณะงาน	 มีการจัดทำาแผนอัตรากำาลังประจำาปี	
2559	ไว้อย่างครบถ้วน	
	 สำาหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีการกำาหนดหลักเกณฑ์	คุณสมบัติ	และช่องทางในการสรรหา	และมี
การประเมินผลการทดลองงานอย่างครบถ้วนเรียบร้อย		และมีการดำาเนินการจัดทำาทะเบียนคุมและจัดเอกสารสำาหรับ
การเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงาน	บริษัทมีการกำาหนดกรอบโครงสร้างเงินเดือน	เกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส	เกณฑ์
ในการพิจารณาปรับเงินเดือน	และมีการกระทบยอดบัญชีเงินเดือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยได้นำาระบบ	Easy	HR	
มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	ช่วงครึ่งหลังของปี	2559	
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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 Internal Control Auditor on the Internal Control Systems of the Company 
	 The	Company	hired	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	(“P&L”)	as	an	external	party	to	audit	internal	
control	systems	of	the	Company.	P&L	conducted	audits	on	a	revenue	cycle	system,	an	expenditure	cycle	
system,	as	well	as	information	systems	and	fixed	asset	management	according	to	the	COSO’s	framework.	
The	auditor	reached	a	conclusion	that	operational	control	is	satisfactory	and	appropriate.	The	results	from	
the	audit	and	other	important	issues	are	summarized	as	follow.
 
 1. Human Resources Managment 
	 The	Company	has	a	proper	internal	control	in	terms	of	policies/procedures	and	operating	manuals,	
organization	chart	and	structure	of	various	department.	Delegation	of	authority/approval	authority	is	in	place	
in	writing.	Scope	of	authority	and	responsibility	is	consistent	with	job	descrition	documents.	Manpower	
planning	in	2016	was	well	prepared.		 	
	 For	employee	recruitment,	the	Company	determined	selection	criteria,	qualifications	and	sourcing	
channels	as	well	as	put	in	place	an	evaluation	for	probation	period.	Control	register	and	documentation	for	
reimbursement	of	welfare	and	benefit	for	employees	are	provided.	The	Company	already	set	salary	structure	
framework,	bonus	consideration	criteria,	salary	adjustment	criteria	as	well	as	payroll	account	reconciliation	
in	writing.	Easy	HR	system	was	implemented	in	human	resources	management	since	the	second	half	of	
2016.	
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	 ในส่วนของการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน	มีการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่อย่างครบถ้วน	มีการจัดทำา
แผนการฝึกอบรมประจำาปี	จัดอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม	มีการจ่ายเงินสบทบตามที่กฎหมาย
กำาหนดอย่างถูกต้อง	และมีการจัดทำาเอกสารการลาออก	และแบบสอบถามพนักงานลาออกอย่างครบถ้วน	พร้อมทั้ง
มีการอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างเหมาะสม

 2.วงจรรายได้
	 บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี	โดยการจัดทำานโยบาย	ระเบียบ	และขั้นตอนการปฏิบัติงาน	และการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามระเบียบ	 และคู่มือการปฏิบัติงานที่บริษัทกำาหนด	 โดยบริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายในการ
ขายสินค้า	ประจำาปี	2559	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายยอดขายประจำาปี	และประจำาเดือน
อย่างชัดเจน		มีการจัดทำาอำานาจดำาเนินการ/อำานาจอนุมัติไว้อย่างเหมาะสม
	 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนลูกค้าและการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ	บริษัทมีการจัดทำาเอกสาร	“ใบเปิดหน้าบัญชี”	
เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิต	และเครดิตเทอมกับลูกค้า	และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ลูกค้าอย่างครบถ้วน	เช่น	หนังสือรับรอง,	ภ.พ.20	เป็นต้น	และการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลผู้ชายอย่าง
ชัดเจน	และบันทึกข้อมูลในระบบ	Navision	อย่างครบถ้วน
	 นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำาหนดราคาขายสื่อโฆษณา	(Price	List)	และอัตราส่วนลดประจำาปี	2559	ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างเหมาะสม	โดยมีการจัดทำาอย่างครบถ้วน	ทุกประเภท
สื่อ	ในส่วนของการขายสินค้า	บริษัทมีการจัดทำาเอกสาร	“ใบเสนอราคา”	ผ่านระบบ	Navision	โดยระบบสามารถแสดง
สถานะของเอกสารดังกล่าวได้	ทั้งนี้	มีการลงนามผู้มีอำานาจของบริษัทและลูกค้าอย่างครบถ้วน	โดยฝ่ายบัญชีสามารถ
เรียกข้อมูล	 ในระบบ	Navision	 เพื่อทำาการออกเอกสาร	 “ใบแจ้งหนี้”	 และระบบจะทำาการจองสื่อโดยอัตโนมัติ	ทั้งนี้	
สื่อบางประเภทยังไม่สามารถจองตารางสื่อผ่านระบบ	Navision	ได้	(Billboard,	CBD	10,	CBD	20,	BUS)	เนื่องจาก
มีข้อจำากัดของระบบ	 โดยบริษัทฯ	 ได้มีการควบคุมการจองสื่อดังกล่าวอย่างเหมาะสม	 และจากการตรวจสอบข้อมูล
ไม่พบข้อผิดพลาดจากการควบคุม	Manual	และจากการดำาเนินงานข้างต้น	บริษัทมีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า	
ด้วยการจัดทำาแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยมีการประเมินผ่านระบบ	
Survey	Monkey	 และจัดทำาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า	 ประจำาปี	2558	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน	พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ
	 สำาหรับการตั้งหนี้และการชำาระหนี้	 บริษัทมีการบันทึกตั้งลูกหนี้อย่างทันกาล	และเป็นไปตามทะเบียนคุม
ตารางสื่ออย่างถูกต้องครบถ้วน	ข้อมูลระหว่างตารางสื่อกับ	“เอกสารประกอบการตั้งหนี้”	มีความถูกต้อง	การบันทึก
บัญชีการรับชำาระหนี้ในระบบ	Navision	กับเอกสาร		“Receipt	Voucher”	มีความถูกต้องทุกรายการ	บริษัทมีการจัด
ทำางบพิสูจน์เงินฝากธนาคารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการลงนามจากผู้มีอำานาจอย่างเหมาะสม
	 ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำารายงานภาษีขายอย่างถูกต้องและมีการยื่นแบบ	(ภ.พ.20)	 และนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
อย่างทันกาล	

 3. วงจรรายจ่าย
	 บริษัทมีการวางนโยบาย	ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	 และผ่านการลงนามอนุมัติจากรรมการผู้จัดการอย่างถูกต้องมีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบวงจรรายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	 อีกทั้งการ
ปฏิบัติงาน	ณ	ปัจจุบัน	 เป็นไปตามระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำาหนด	 โดยบริษัทได้มีการจัดทำาตา
รางอำานาจอนุมัติและตัวอย่างลายเซ็นต์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน
	 บริษัทมีการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี	2559	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 และผ่านการลงนามอนุมัติ
จากผู้มีอำานาจอย่างถูกต้อง	อีกทั้งมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	กับงบประมาณรายจ่าย	และนำาเสนอให้							
ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ	มีการเปรียบเทียบราคารตามระเบียบที่บริษัทกำาหนด	ก่อนการขึ้นทะเบียน	 และ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
	 	 สำาหรับการขึ้นทะเบียนผู้ขาย	บริษัทมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งรหัสผู้ขายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	
อีกทั้งการบันทึกรหัสผู้ขายในระบบ	Navision	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	มีการจัดทำา	checklist	 ในการ
ควบคุมเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 อีกทั้งมีการจัดเก็บเอกสารการขึ้นทะเบียนไว้อย่างครบถ้วนเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	และมีการลงนามในเอกสารประกอบการคัดเลือก	vender	ใหม่อย่างครบถ้วน	และ
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	 With	regard	to	development	and	training	of	employees,	onboarding	and	orientation	were	conducted	for	
new	employees,	annual	training	calendar	was	prepared,	and	trainings	were	arranged	with	proper	follow-ups.	
The	Company	made	financial	contributions	accurately	as	required	by	law.	Resignation	documents	and	exit	
forms	were	properly	prepared	to	get	approval	from	authorized	persons.		

 2. Revenue Cycle
	 The	Company	sufficienty	controlled	its	operations	by	stipulating	related	policies,	procedures,	processes.		
Actual	operations	were	executed	in	compliance	with	rules	according	to	the	operating	manual.	The	Company	
set	its	sales	goals	for	2016	in	writing	with	a	clear	monthly	and	annual	comparison	of	target	sales	versus	
actual	sales.	Authority/approval	was	also	properly	specified.	
	 Regarding	customer	record	and	credit	limit	consideratioin,	the	Company	prepared	“Account	Opening	
Form”	to	be	used	to	approve	credit	limits	and	credit	terms	for	customers.	Supporing	documents	for	customer	
record	were	properly	kept	such	as	a	Certificate	of	VAT	registration	(Phor.Phor.20).	Responsibility	in	recording	
customer	data	was	clearly	assigned	and	data	were	recorded	in	Navision	in	complete.
	 Moreover,	the	Company	created	a	price	list	for	advertising	media	including	discount	rates	for	2016	
in	writing	propely	approved	by	authorized	persons	for	all	types	of	media.	For	product	sales,	the	Company	
prepared	 “Quotation	Form”	through	Navision	where	document	status	can	be	viewed.	Documents	were	
signed	off	by	authorized	persons	in	the	Company	and	customers	while	accounting	department	can	recall	
data	from	Navision	to	issue	“Invoice”	as	the	system	automatically	conducts	media	booking.	Centain	types	
of	meida	cannot	be	booked	through	Navision	system	(such	as	Billboard,	CBD10,	CBD20,	BUS)	due	to	
system	limitations.	However,	the	Company	had	an	adequate	control	for	media	booking	for	those	types.	
There	was	no	record	of	mistake	from	manual	control	resulted	from	the	audit.	The	Company	also	conducted	
satisfaction	survey	for	customers	through	customer	satisfaction	form	as	well	as	via	Survey	Monkey	system	
and	prepared	the	results	of	the	satisfaction	survey	for	2016	in	writing	and	reported	the	the	results	to	the	
management.	
	 Regarding	payable	recording	and	disbursement,	Company	accurately	recorded	account	payables	
in	timely	and	complete	manner	according	to	the	media	tab	register.		Informaiton	in	the	table	and	supporting	
papers	for	payabe	recording	are	consistent	and	accurate.	Disbursement	recording	in	Navision	system	and	
“Receipt	Voucher”	documents	were	correct	for	all	transactions.	The	Company	also	prepared	Bank	Reconciliation	
Statement	in	proper	writing	with	signatures	of	authorized	persons.	
	 	The	Company	also	prepared	sales	tax	report	accurately,	filed	Por	Por	20	form	and	submitted	
value-added	taxes	on	time.

 3. Expenditure Cycle
	 The	Company	has	put	in	place	polices,	procedures	and	guidelines	for	procurement	in	writing	with	
proper	approval	from	the	managing	director.	Procedures	related	to	expenditure	cycle	system	were	put	in	
written	documents	with	signatures	from	authorized	persons.	Moreover,	current	operations	conformed	to	rules	
and	operating	procedures	stipulated	by	the	Company.		The	Company	properly	prepared	table	of	approval	
authority	and	samples	of	signatures.		
	 The	Company	prepared	its	expense	budget	for	2016	in	writing	with	approval	from	authorized	signatories.	
A	Comparison	of	actual	expenses	versus	budgeted	expenses	was	conducted	and	presented	to	executives	
on	a	regular	basis.	Price	comparison	according	to	specified	rules	was	correctly	conducted	before	registering	
and	recording	the	database.		
	 For	vendor	registration,	the	Company	stipulated	rules	in	vendor	coding	in	writing	and	recorded	
vendor	codes	in	Navision	system	in	accordance	with	specified	rules.	Checklist	in	document	control	was	in	
place	in	writing	and	registration	documents	were	kept	in	complete	according	to	stipulated	rules.	New	vendor	
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มีการประเมินผู้ขายที่ทำาการส่งมอบสินค้าอย่างครบถ้วน	 และถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดและมีการจัดำาสรุปผลการ
ประเมินให้ผู้มีอำานาจรับทราบ	
	 ในส่วนของกระบวนการขอซื้อ	มีการทำาผ่านระบบ	Navision	โดยระบบ	Navision	จะกำาหนดเลขที่เกอสาร	“ใบ
ขอซื้อ”	ซึ่งออกโดยอัตโนมัติไม่สามารถทำาการแก้ไขได้	และต้องใช้	password	ในการเข้าใช้ระบบทุกครั้ง	ซึ่งสามารถ
ทราบบุคคลที่จัดทำาเอกสารใบขอซื้อได้	 และมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการขอซื้อทุกครั้ง	 	กระบวนการสั่งซื้อ
มีการกำาหนดเลขที่เอกสารผ่านระบบ	Navision	 โดยออกอัตโนมัติและไม่สามารถทำาการแก้ไขได้	มีการเปรียบเทียบ
ราคา	และจัดทำาสรุปผลการเปรียบเทียบราคา	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	และมีการจัดทำาเอกสารใบสั่งซื้ออย่าง
ถูกต้องและมีการลงนามอนุมัติเป็นไปตามอำานาจ	 และมีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าอย่างชัดเจน	และมี
การรับสินค้าอย่างถูกต้องตามเอกสารใบสั่งซื้อทุกรายการ
	 บริษัทมีการตั้งหนี้และการชำาระหนี้อย่างถูกต้องตามเอกสาร	ลงนามในเอกสารประกอบการตั้งหนี้และการ
จ่ายชำาระหนี้อย่างครบถ้วน	และจัดเก็บเอกสารครบถ้วน	สำาหรับการควบคุมเช็ค	มีการจัดทำาทะเบียนคุมเช็คจ่ายไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่พบเช็คค้างนานเกิน	6	เดือน	และการจัดเก็บเช็คมีความปลอดภัย	เก็บไว้ในกล่องตู้เซฟ	มีผู้
ถือรหัสเซฟและกุญแจเพียงคนเดียว
	 การบริหารเงินสดย่อยของบริษัท	มีการจัดทำาหนังสือแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	และ
มีการระบุชื่อผู้รักษาเงินสดย่อยและวงเงินอย่างชัดเจน	มีการกำาหนดวงเงินในการเบิกเงินสดย่อยแต่ละครั้ง	และการ
เบิกเคลียร์เงินสดย่อยมีความถูกต้อง
	 บริษัทมีการจัดทำารายงานภาษีซื้อตามเอกสารใบกำากับภาษีทุกรายการ	และมีการนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอย่าง
ถูกต้อง	การคำานวณภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายมีความถูกต้องตามประเภทเงินได้ที่กฎหมายกำาหนดและมีการนำาส่งภาษีตาม
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำาหนด	

 4.การควบคุมระบบสารสนเทศ
	 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำาหรับการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในด้าน
การเสริมสร้าง	และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ตลอดจนสามารถรองรับการทำางาน
ในองค์กรได้อย่างเป็นปัจจุบัน	โดยสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้	
	 1)	การสำารองข้อมูล	
 ข้อเสนอแนะ	ควรทำาการ	Backup	 ระบบ	และข้อมูลลงบนสื่อสำารองข้อมูลอย่างน้อย	2	ชุดทั้งแบบรายวัน	
รายสัปดาห์	และรายเดือน	โดยนำาสื่อบันทึกข้อมมูลชุดที่	2	ไปจัดเก็บไว้นอกห้อง	Server	เป็นประจำาทุกวัน
 ความเห็นของฝ่ายบริหาร	ให้มีการจัดซื้อ	External	harddisk	เพิ่มเติมเพื่อใช้สลับในการสำารองข้อมูลและนำา
ไปจัดเก็บที่ห้อง	IT
	 2)	การป้องกันต่อภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม		
 ข้อเสนอแนะ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรดำาเนินการจัดให้มีการป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 สำารวจ
พื้นที่ในห้อง	Server	เพื่อติดตั้ง	สารดับเพลิง	(FM200)	ของระบบควบคุมเพลิงอัตโนมัติ	เพื่อให้ฉีดสารควบคุมเพลิง
ได้อย่างทั่วถึง	 ติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่สะดวกในการใช้งานตรวจสอบแรงดันของสารดับเพลิงให้พร้อมใช้ทุกเดือน	
และติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	(Emergency	Lighting)ภายในห้อง	Server
 ความเห็นของฝ่ายบริหาร	เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งห้อง	Server	ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง	โดยจะติด
ตั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	
	 3)	ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำางาน
 ข้อเสนอแนะ	บริษัทควรติดตั้ง	และตรวจสอบระบบปรับอากาศ	ให้สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่	18-25	องศา
เซลเซียส	และระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ	45-55	(RH)	โดยจำานวนเครื่องต้องมีพอเพียง	ในการสลับการทำางาน	24	
ชั่วโมง	ควรติดตั้ง	Blank	Panel	บริเวณตู้	Rack	ที่มีช่องว่าง	เพื่อป้องกันการไหลเวียนปะปนกันของ	อากาศร้อน	และ
อากาศเย็น
 ความเห็นของฝ่ายบริหาร	เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งห้อง	Server	ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง	โดยจะติด
ตั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	
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selection	supporting	documents	were	properly	signed	and	assesments	of	vendors	who	deliver	products	and	
services	were	conducted	correctly	and	properly	under	specified	rules.	A	summary	of	assessment	results	
was	prepared	and	presented	to	authorized	persons.		
	 With	regard	to	purschasing,	Naviation	system	also	supports	the	process	and	the	system	will	put	
document	number	in	“Purchase	Order	Form”	that	is	issued	automatically.	Editing	is	not	possible	and	password	
is	needed	in	logging	in	the	system	every	time.	The	system	can	track	back	to	the	person	who	prepares	the	
Purchase	Order	Form	and	also	checks	the	budget	before	every	purchase.	Price	comparison	and	a	summary	
of	price	comparision	according	to	specified	rules	were	done	properly.	Documentation	of	Purchase	Order	
Form	with	approval	from	authorized	signatories	was	implemented	and	responsible	persons	for	delivery	
receipt	were	assigned	to	receive	products	according	to	purchase	order	forms	in	every	transaction.	
	 The	Company	has	accurate	payable	recording	and	disbursement	recording,	approvals	were	made	
in	supporting	documents	in	complete	and	documents	were	appropriately	filed.	For	cheque	control,	the	Company	
prepared	control	register	for	payment	cheques	in	writing.	No	outstanding	cheque	of	over	6	months	was	
found	and	cheques	were	safely	kept	in	a	safebox	with	one	holder	of	key	and	safebox	password.		
	 For	petty	cash	management,	the	Compamy	prepared	a	letter	to	appoint	cashiers	in	writing.	Name	of	
the	cashier	and	petty	cash	limit	were	clearly	written.	Limit	for	each	reimbursement	for	petty	cash	is	defined	
and	petty	cashe	reimbursements	were	accurate.		
	 The	Company	also	prepared	tax	reports	by	all	tax	invoices	and	submitted	value-added	tax	correctly.	
Withholding	tax	was	calculated	correctly	based	on	types	on	income	according	to	the	law.	Tax	was	filed	
properly	as	specified	by	Revenue	Department.	

 4. Information System Control
	 The	Company’s	internal	control	systems	were	examained	for	information	system	control	in	order	
to	improve	control	systems	to	be	more	efficient	and	effective	as	well	as	able	to	support	operations	of	the	
organization	real-time.	Details	are	summarized	as	follow
	 1)	Data	backup
 Recommendation:	System	backup	should	be	done	and	data	must	be	stored	in	a	backup	format	at	
least	in	2	sets	for	both	daily	and	monthly	forms.	The	secondary	storage	shall	be	kept	outside	server	room	
on	a	daily	basis.	
 Management’s	opinion:	Purchase	of	additional	external	harddisks	must	be	done	to	be	used	for	data	
backup	purpose	and	must	be	kept	in	IT	room.
	 2)	Protection	from	external	and	environmental	threats.	
 Recommendation:	IT	department	should	put	in	place	in	a	measure	to	protect	damages	from	the	
environment	such	as	a	server	room	survey	to	install	FM-200	Autonomous	Fire	Suppression	System	to	
discharge	extinguishing	agents	thoroughly	as	well	as	fire	extinquishers	in	locations	with	easy	access.							
Extinguishing	agents	must	be	tested	for	pressure	to	be	ready	to	use	every	month.	Emergency	lighting	inside	
server	room	should	be	properly	installed.	
 Management’s	opinion:	Since	server	room	location	was	moved	and	was	under	renovation,	equipment	
will	be	installed	as	suggested	to	ensure	higher	safety.
	 3)	Supporting	systems	and	equipment	
 Recommendation:				The	Company	should	install	and	examine	air	conditioning	system	to	ensure	
that	it	can	maintain	the	temperature	of	18-25	degrees	of	Celcius	and	relative	humidity	of	45-55	(RH).	
Number	of	air	conditioners	must	be	enough	to	operate	24	hours	interchangeably.	Thermal	blanking	panel	
should	be	installed	to	fill	empty	rack	spaces	to	prevent	hot	air	and	cold	air	from	mixing.
 Management’s	opinion:	Since	server	room	location	was	moved	and	was	under	renovation,	equipment	
will	be	installed	as	suggested	to	ensure	higher	safety.
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	 4)	การปฏิบัติเพื่อเตรียมการสร้างความต่อเนื่องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	
 ขอ้เสนอแนะ		ควรเผยแพร่ใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ	ตระหนกั	และเขา้ใจแผนและเงือ่นไขทีเ่ปน็สถานการณ์
วิกฤติตามแผน	รวมถึงควรจัดอบรม	เตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามแผน	ซักซ้อมและทดสอบประสิทธิภาพของ
แผนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่าแผนที่จัดทำาจะสามารถใช้ได้จริง	และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควรจัดทำาคู่มือใน
การติดตั้งระบบปฏิบัติงานและระบบงานอื่น	ๆ	ทั้งการ	Backupและ	Restore	และจัดเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย	โดย
สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 ความเห็นของฝ่ายบริหาร	ผู้บริหารรับทราบแล้ว	โดยบริษัทมีแผนจัดซื้ออุปกรณ์สำารองต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการกู้
คืนระบบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในเดือนม.ค.	61	เป็นต้นไป

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับการปฏิบัติงานของบริษัท
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	 พีแอนด์แอล	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 	 สำาหรับปี	
2559	 โดย	พีแอนด์แอลได้มอบหมายให้นางสาว	 สุกัลยา	 	มโนเลิศ	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจ
สอบภายในมีวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	การอบรม	ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ทั้งนี้	การแต่ง
ตั้ง	 ถอดถอน	และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ	
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	 4)	Actions	in	preparation	for	continuity	in	information	security	
 Recommendation	the	Company	should	communincate	to	all	employees	to	be	aware	of	and																
understand	emergency	plan	and	critical	situation	conditions	according	to	the	emergency	plan	and	arrange	
trainings	for	employees	to	practice	the	plan	as	well	as	regulary	test	the	effectiveness	and	practicality	of	the	
plan.	IT	department	should	prepare	installation	manual	for	operating	system	and	other	systems	for	backup	and	
restore	plan	and	keep	the	manual	in	a	safe	place	accessible	only	by	authorized	persons.	
 Management’s	opinion		Management	acknowledged.	The	Company	has	a	plan	to	purchase	backup	
equipment	to	be	used	in	recovering	data	in	case	of	emergency.	This	is	expected	to	be	ready	to	use	from	
January	2018	onwards.

4. Head of Internal Audit and Head of Compliance 
	 The	Audit	Committee	appointed	P&L	Internal	Audit	Co.,	Ltd.	as	the	internal	auditor	of	the	Company.	
For	2016,	P&L	assigned	Miss	Sukalya	Manolert	to	take	responsibilities	as	the	head	of	internal	audit	of	
the	Company.	The	Audit	Committee	deemed	that	the	head	of	internal	audit	is	a	qualified	person	who	has						
sufficient	and	suitable	educational	degrees,	work	experience	and	trainings	in	performing	her	duties.	Note	that	
appointment,	removal	or	transfer	of	the	head	of	internal	audit	must	be	approved	by	the	Audit	Committee.	




