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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy
	 คณะกรรมการบริษัท	มีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และ
เป็นพื้นฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
	 คณะกรรมการบริษัท	ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และ
เป้าหมายขององค์กร	เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้ริเริ่มและจัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี	2558	รวมถึงอนุมัตินโยบาย	ตลอดจนบังคับใช้กับกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ตลอดจนบุคคลอื่นๆ	ที่กระทำาการในนามของบริษัท	โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขทุกปีหรือตามความเหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน	เหมาะสมกับ
ภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
กำากับดูแลต่างๆ	กำาหนดขึ้นเพิ่มเติม	ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
โดยบริษัทมีแนวทางการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

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

2.	 คณะกรรมการบรษัิท	เคารพสทิธแิละปฏบัิตติอ่ผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	ตลอดจนอำานวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3.	 คณะกรรมการบริษัท	ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท	กับผู้มี
ส่วนได้เสีย	พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

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

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

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

7.	 คณะกรรมการบริษัท	กำากับดูแลให้จัดทำางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้	ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8.	 คณะกรรมการบรษัิท	ดแูลให้บรษัิทมีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบับริษัทท้ังข้อมลูทางการ
เงนิและข้อมลูท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงนิ	อย่างเพยีงพอ	ถกูตอ้ง	ครบถว้น	เช่ือถอืได	้โปร่งใส	ท่ัวถงึ	และทันเวลา	
ผ่านช่องทางต่างๆ	และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9.	 คณะกรรมการบรษัิท	อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม	เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองงานท่ี
มีความสำาคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงาน
การปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปีของบริษัท

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

11.	 คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำาแหน่งบริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	โปร่งใส	และเป็นธรรม
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	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	ยังส่งเสริมให้แนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่
เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร	และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และเผยแพร่	ตลอดจนจัดอบรม
ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการให้กบัพนกังาน	เพือ่ให้ผูบ้ริหาร	และพนกังานทุกคนรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และ
ยึดถอืเป็นหลกัในการปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	ซ่ือสตัย์	ระมัดระวงัและมีจรยิธรรม	ท้ังตอ่ตนเอง	องคก์ร	
ผูถ้อืหุ้น	และผูม้สีว่นไดเ้สยีอ่ืน	รวมท้ังสง่เสรมิให้มีการจดักจิกรรมตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งความรู	้ความเข้าใจ	ปลกูจติสำานกึ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบรษัิท	ไดใ้ห้ความสำาคญัตอ่การปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยไดต้ระหนกัถงึบทบาท	
และหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารในการสรา้งเสรมิให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ	สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน	จึงได้มีการกำาหนดนโยบายสนับสนุนการ
กำากับดูแลกิจการ	 ซ่ึงบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ	 โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการใน	5	หมวด	ดังนี้

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

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 บรษัิทไดใ้ห้ความสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการไดร้บัข้อมูลของบรษัิทอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพยีงพอทันเวลา
และเท่าเทียมกัน	เพื่อประกอบการตัดสินใจทุกๆ	เรื่อง	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้ี้

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1)		ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง	ๆ	ให้เพียงพอ	โดย

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

1.2)	อำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้ารว่มประชุมท้ังในเรือ่งสถานท่ี	และเวลา
ท่ีเหมาะสม	โดยสถานท่ีจดัประชุมตอ้งตัง้อยู่ในทำาเลท่ีด	ีมีท่ีจอดรถเพยีงพอสำาหรบัผูถ้อืหุ้นท่ีขับรถมา	และมีการคมนาคม
ที่สะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

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

1.4)	ให้เพิม่ช่องทางในการรบัทราบข่าวสารของผูถ้อืหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทโดยนำาข่าวสารตา่ง	ๆ 	และ
รายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน	

1.5)	บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.6)	การจดบันทึกรายงานการประชุม	ให้บันทึกให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	รวดเร็ว	โปร่งใส	และบันทึกประเด็นซัก

ถามและขอ้คดิเห็นท่ีสำาคญัไว้ในรายงานการประชุมเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจสอบได	้นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดม้กีารบันทึก
วดีิทศัน์ภาพการประชมุเพื่อเก็บรกัษาไวอ้า้งองิ	นอกจากนี้บรษิทัได้นำารายงานการประชมุผูถ้ือหุน้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อ
งบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา	รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	
14	วัน	นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
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1.7)	 เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร	(ถ้ามีการจ่าย
เงินปันผล)	 เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา	 ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด	สูญหาย	หรือ
ส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

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

 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
	 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี		บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุ
และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้	เพือ่สง่เสรมิให้มีการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั	โดยให้สทิธผิูถ้อืหุ้นรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัท่ีมีสดัสว่นการถอืหุ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ	5	ของจำานวนหุ้นท่ีออก
จำาหนา่ยแลว้ท้ังหมดของบรษัิท	และถอืหุ้นตอ่เนือ่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	12	เดอืน	และตอ้งถอืหุ้นจนถงึวนัท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น	บริษัทได้นำาหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่กรรมการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบริษัทกำาหนดผา่นชอ่งทางตา่งๆ	ไดแ้ก	่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท	ที่	companysecretary@planbmedia.co.th		(สำาหรับการนำาส่งสำาเนา
เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)	และจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท	(สำาหรับการนำาส่งต้นฉบับเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา)	อย่างไรก็ดี	ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม	และ/หรือ	ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

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

 การเข้าถึงข้อมูลบริษัท
	 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
หรอืผูถ้อืหุ้นชาวไทยหรอืตา่งชาต	ิ	โดยผูถ้อืหุ้นมีสทิธเิข้าถงึขอ้มลูของบรษัิทซ่ึงเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุ้นและประชาชนไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกัน	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.planbmedia.co.th	หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์	+66	(0)	2530-8081	หรืออีเมลล์	irplanb@planbmedia.co.th
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	
พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	รวมทั้งชุมชนใกล้
เคยีงท่ีเกีย่วขอ้ง	เนือ่งจากบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและสรา้ง
กำาไรให้บริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการกำาหนดนโยบาย	ดังนี้
	 3.1)	นโยบายต่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายท่ีจะป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว	
โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งละเวน้จากการทำาธรุกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท	นอกจาก
นีก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดเ้สยีอย่างมนียัสำาคญัในลกัษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการหรอืผู้บรหิารรายดงักลา่วไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	กรรมการจะถูก
ห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องท่ีตนมีส่วนได้เสียท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย

3.2)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า	พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง	จึง

เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	โยกย้าย	
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

1)	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2)	 	ให้ผลตอบแทนตอ่พนกังานท่ีเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรม

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

3)	 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน	โดยในปี	
2560	บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด	

4)	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้	ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ	
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก	 ซ่ึงจะพิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 	 เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	ทั้งนี้ในปี	2560	จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย
การฝึกอบรมพนักงาน		ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กรมีดังนี้	

จำานวนพนักงาน จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ
พนักงานทั้งปี	(ชั่วโมง)

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี	(ชั่วโมง)

371 6,002 16.2*
	*คำานวณจากจำานวนฝึกอบรมรวม/จำานวนพนักงานเฉลี่ยต้นปีและปลายปี	2560

6)	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7)	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษัิทระลกึอยูเ่สมอวา่ผูถ้อืหุ้นคอื	เจา้ของกจิการ	และบรษัิทมีหนา้ท่ีสรา้งมูลคา่เพิม่ให้แกผู้่ถอืหุ้นในระยะ

ยาว	จึงกำาหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1)	 ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ	ตลอดจนตดัสนิใจดำาเนนิการใดๆ	ตามหลกัการของวิชาชีพ	ดว้ย

ความระมัดระวัง	รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)	 นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ	ฐานะข้อมูลทางการเงนิ	การบัญชี	และรายงาน
อื่น	ๆ	โดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง
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3)	 แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั	ถงึแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิทท้ังในดา้นบวกและดา้น
ลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

4)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	หรือดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

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

ไมม่กีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุห้ลกูคา้เข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ	หรอืเงือ่นไขใด	ๆ 	ของ
บริการของบริษัท

4)	 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.5)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	ซื่อสัตย์	และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า	คำานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย	 โดยคัดเลือกลูกค้าด้วย
ความเป็นธรรม	คำานึงถึงชื่อเสียง	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	สถานะภาพทางการเงิน	ความถูกต้อง
ตามกฎหมาย	ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค	เน้นความโปร่งใส	และความตรงไปตรงมาในการดำาเนินธุรกิจ	และ
จะปฏบัิตติอ่คู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบรษัิทอย่างเครง่ครดั	หลกีเลีย่งสถานการณท่ี์กอ่ให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน	์การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกจิ	โดยมีแนวปฏบัิตดิงันี้

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

ละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.6)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบและโปร่งใส	ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำ้าประกัน	การบริหารเงินทุนและการชำาระหนี้	ตลอด
จนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต	ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.7)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บรษัิทมนีโยบายท่ีจะปฏบัิตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้	โดยไม่ละเมิดความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่

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

บริษัทเท่านั้น	
5)	 สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค	มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการ

จดัสรรรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาด	การลดคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร	การกำาหนดราคาสนิคา้และ
บริการ	อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม	
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3.8)	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม	/	ชุมชน	
บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี

ด	ีและปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องอยา่งครบถว้น	บรษัิทจะมุง่มัน่ในการพฒันาสง่เสรมิ	ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของสงัคมและชมุชนอันเป็นท่ีท่ีบรษัิทตัง้อยู่ให้มีคณุภาพดข้ึีนพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของบรษัิทจงึผลกัดนันโยบายความ
รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ	 โดย
บริษัทเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีสำาคัญอันนำาไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ	

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

 นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
	 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ	ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1) การละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกรายโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
กบัพนกังาน	และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานตามเกณฑส์ากล	โดยไม่แบ่งแยกถิน่กำาเนดิ	เชือ้ชาต	ิเพศ	อายุ	
สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะชาติตระกูล	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน	รวม
ทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	

 2) การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
	 บรษัิทตอ่ตา้นการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรปูแบบ	และมนีโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานดำารงตนให้ถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย	 เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ	 ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำาเนินธุรกิจโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายด้วยความโปร่งใสโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน		
ท้ังนี้	 เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน	รวมถึงเพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ให้กรรมการผูบ้รหิาร	และพนกังานยึดถอืปฏบัิต	ิบรษัิทจงึไดมี้การกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันและไดม้กีารเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 
 3) การให้และการรับของขวัญ
	 พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้ค้า	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 พนกังานจะตอ้งไม่ให้หรอืรบัของขวญั	ทรพัย์สนิหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีอาจทำาให้เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจ	เวน้
แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน	และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมหากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม		
ผู้บังคับบัญชามีอำานาจสั่งให้ส่งคืนผู้ให้
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 4) การบริจาคเพื่อการกุศล
	 เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม	บรษัิทสามารถบรจิาคเพือ่การกศุล	ซ่ึงอาจอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิหรอืรปูแบบอ่ืนๆ	
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน	ดังนั้น	 ในการบริจาคเพื่อการ
กุศล	พนักงาน	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบริจาคเพื่อการ
กุศล	เพื่อเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
	 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้วแต่เพ่ือให้พนักงานในบริษัทรับทราบถึงนโยบายดังกล่าว	บริษัทได้มีการส่ือสารและอบรมผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับผ่านการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่	
	 ในการนี้	 หากผู้ใดพบเห็นการกระทำาท่ีอาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและการติดสินบน	 สามารถ
แจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนได้ที่	companysecretary@planbmedia.co.th	ซึ่งเป็นการส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูง
ขององค์กร	โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้า่	ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะเกบ็ข้อมลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็ความลบั	เพือ่เป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนรวมท้ังจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา	 ท้ังนี้	 บริษัทจะ
ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดสินบนอย่างสม่ำาเสมอ

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

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

 7) การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle Blower) 
	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน	ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้	
โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	 จึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ				
กระทำาที่ไม่ถูกต้อง	การถูกละเมิดสิทธิ	หรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
	 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ดังนี้

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

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

2530-8053-6	#108)	ในการนี้ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการในการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนไว้เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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	 สำาหรับพนักงานของบริษัท	 เนื่องด้วยบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดำาเนินธุรกิจ	ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค	บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้กับ
พนกังานสามารถย่ืนเรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	เช่น	แจง้ให้พนกังานทราบถงึวธิกีารและข้ันตอนการร้องทุกข์หรอืข้อ
รอ้งเรยีน	รวมท้ังความคุม้ครองแกพ่นกังานผูย้ืน่เรือ่งรอ้งทุกข์หรอืข้อรอ้งเรยีน	และ/หรอื	พยานผูใ้ห้ขอ้มูลจากการปฏบัิติ
ไม่เป็นธรรม	เช่น	การโยกย้ายหน้าที่การงาน	การลงโทษทางวินัย	เป็นต้น	โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และประกาศให้กับพนักงานทราบโดยทั่วกัน
	 ท้ังนี้ในปี	2560	 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย	 และไม่พบการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กฎเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

2.	 กรณท่ีีคณะกรรมการบรษัิท	เป็นผูมี้อำานาจอนมัุตริายการระหวา่งกนั	จะตอ้งมีกรรมการอิสระหรอืกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

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

5.	 ในการทำารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริษัท	ได้
มกีารกำาหนดแนวทางในการทำารายการระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิไวใ้น
ระเบียบอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ	ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ทำาการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

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

8.	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสำาคัญ	 โดยแสดงรายละเอียด
ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	เงื่อนไข	นโยบายการ
กำาหนดราคา	และมลูคา่ของรายการ	เหตผุลความจำาเป็น	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท	ไว้ในรายงานสารสนเทศ	และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา	ปี	(แบบ	56-
1)	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
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 9) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 บรษัิทดำาเนนิธรุกจิโดยให้ความสำาคญัในการตอ่ตา้นการทุจริตหรอืคอรร์ปัช่ัน	ยึดม่ันคณุธรรม	จรยิธรรม	บริหาร
งานด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท้ังนี้	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมาะสมของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ	“บรรษัทภิบาล”	ของบริษัท	
	 การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่	หมายถงึ	“การปฏบัิตหิรอืละเวน้การปฏบัิติในตำาแหนง่หนา้ท่ีหรอืใชอ้ำานาจในตำาแหนง่
หน้าที่โดยมิชอบ	การฝ่าฝืนกฎหมาย	จริยธรรม	ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้	ทั้งนี้	
ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การเรียก	รับ	เสนอ	หรือให้ทรัพย์สิน	รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่
ทำาธุรกิจกับบริษัทเป็นต้น”
	 นอกจากนั้น	บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน	 เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไป
ปฏิบัติ	ดังนี้

• กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานจะไม่กระทำาหรือสนบัสนนุการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่วา่กรณใีดๆ	และจะ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
• จดัให้มีการฝกึอบรมแกพ่นกังานภายในองคก์ร	เพือ่สง่เสรมิให้พนกังานมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติตอ่หนา้ท่ี	และ

พรอ้มจะนำาหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นหลกัปฏบัิติในการดำาเนนิงาน
ด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	ตั้งแต่การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อน
ตำาแหน่ง

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด	้รวมท้ังตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฎระเบียบ	
และช่วยค้นหาข้อบกพรอ่ง	จดุอ่อน	รวมถงึให้คำาแนะนำาในการพฒันาระบบการปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

• กำาหนดให้เลขานุการบริษัท	เป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 
 แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	ดังนี้

 - ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	การให้หรือรับสินบน	จรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมท้ังกฎระเบียบ	และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	 ในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

 - ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบน	แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	 ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงผล
ประโยชน์แก่องค์กร	ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบั้งคบับัญชา	หรอืบุคคลท่ีรบัผดิชอบไดท้ราบ	และให้ความรว่มมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 - ในการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน	บุคลากรทุกระดับของบริษัท
จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้	ด้วยความระมัดระวัง

• การให้	หรือรับของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตาม
แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีกำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถงึนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	การให้หรือรับสินบนบริษัท
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• การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล	 จะต้องกระทำาในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ	 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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
ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ

	 ท้ังนี	้นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งทางธรุกจิแลว้	บรษัิทไดเ้พิม่ความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	รวมไปถึงมกีารดำาเนินการเพือ่กำาหนดและประเมนิความเสี่ยงดา้นการทจุรติของบรษิทัอกี
ดว้ย	ซ่ึงบรษัิทไดเ้ข้ารว่มประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏบัิต	ิ(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน	เพือ่เป็นการสง่เสรมิและผลกัดนัให้มีการปฏบัิตติามนโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม	และอยู่ในขั้นตอนของการยื่นรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษัิท	มนีโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ
การของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม่ำาเสมอ	ทันเวลา	แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	มุง่ม่ันท่ีจะดแูลให้มีการปฏบัิตติามกฎหมายข้อบังคบั	และระเบยีบท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศใช้บังคับ
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 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนัก
ลงทุนต่างๆ	 โดยอยู่บนหลักการของความความเท่าเทียมและสม่ำาเสมอ	ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 ท่ัวถึง	
โปร่งใส	และทันเวลา	จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
	 หนว่ยงานนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษัิทรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการ		เพือ่ทำาหนา้ท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันักลงทุน
หรอืผู้ถือหุ้น	รวมถงึนกัลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย	บรษัิทจะจดัให้มกีารประชมุเพือ่วเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานเป็น
ประจำา	รวมท้ังจะเผยแพรข้่อมูลขององคก์ร	ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไปให้แกผู้่ถอืหุ้น	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	บริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ได้แก่	การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้	บริษัทยัง
ให้ความสำาคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม่ำาเสมอ	ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดร้บัข่าวสารเป็นประจำา
ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิทข้อมูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซตจ์ะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ไม่วา่จะเป็นวสิยัทัศน	์พนัธกจิ	
งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจำาปี	โครงสร้างบริษัทผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 นอกจากนี้	บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ท่ีแท้จรงิของบรษัิทโดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลทางบัญชท่ีีถกูตอ้ง	ครบถว้น	และเพยีงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป	บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน	ตลอดจนบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	
(แบบ	56-1)	รวมถงึการเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี
	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบรษัิท(http://investor-th.planbmedia.co.th)	โดยสม่ำาเสมอดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบัุน	อนึง่	ข้อมูลบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

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

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

กรรมการชุดย่อย	รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12)	จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
13)	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์	เช่น	หมายเลขโทรศัพท์	เป็นต้น

	 ในปี	2560	บริษัทได้มีการติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทั้งนี้	ในปี	2560	ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเนื่องจากไม่ประกาศหรือไม่เปิด
เผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

กิจกรรม จำานวนครั้งต่อปี

Company	Visit
Analyst	Meeting
Roadshow
Press	Release
Opportunity	Day

44
1
13
8
2
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 การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน	 และที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 เชื่อถือได้และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกนั	รวมท้ังจดัทำาและปรบัปรงุข้อมลูบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทให้มคีวามครบถว้นอย่างสม่ำาเสมอและรวดเรว็ทันเหตกุารณ	์
โดยสารสนเทศของบริษัทจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ	มีความชัดเจน	ถูกต้องและโปร่งใส	ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทการกำากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น	โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาว	และเพือ่ให้ม่ันใจวา่การดำาเนนิงานของบรษัิทเป็นไปในทิศทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการบริษัท	จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทางการดำาเนินงาน	
แผนกลยทุธ	์แผนงาน	และงบประมาณประจำาปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท	จะรว่มแสดงความคดิเห็น	เพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ	 และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้	 โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน	โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และ
กรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง	2	ท่าน		ทั้งนี้	บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมากกว่า		1	ท่าน	ที่มีประสบการณ์ทำางาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	อนึ่ง	บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนได้	 โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำานวน	5	บริษัทจดทะเบียน	 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำาหน้าท่ี	
และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่	นอกจากนี้กรรมการไม่ควร
รบัเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ท่ีกอ่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทและการปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ
และบริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง	ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน	2	แห่ง	ทั้งนี้	ไม่นับรวมบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุน
ของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับดูแลกิจการ	บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้	ความสามารถและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	ทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ภารกิจ	แผนธุรกิจ	และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์	
ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 โดยในปี	2560	บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่1/2560	วนัที	่15	กุมภาพนัธ	์2560	รวมถงึการพจิารณากำาหนดงบประมาณของบรษิทั
ตลอดจนกำากบัดแูลให้คณะผูบ้รหิาร	บรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติที่ประชุมคณะกรรมการ	ด้วยความรับผิดชอบ	
ซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	และความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	และไม่น้อยกว่า	
3	ท่านโดยคณะกรรมการบริษัท	มีจำานวนทั้งสิ้น	9	ท่าน	และเป็นกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
	 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	
โดยสามารถตั้งคำาถาม	แสดงความคิดเห็น	หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้	
	 ปฏบัิตหินา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ข้อบังคบัของบรษัิทมตคิณะกรรมการบรษัิท	และมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

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

2.	 กำากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร	ฝ่ายจดัการ	หรอืบุคคลใด	ๆ 	
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3.	 ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัท

4.	 ดำาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้	 รวมท้ังจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

5.	 จัดให้มีการทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกล่าว	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะ
สม	ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำา
ปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร	และการปรับ
ใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เช่ือม่ันได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

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

9.	 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดและกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

10.	พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11.	พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามคำานยิามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือ

คณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และเลขานกุารบริษัทรวมท้ังพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว
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12.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13.	ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
	 ท้ังนี	้การมอบหมายอำานาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	นัน้	จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อำานาจ	หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง้	(ตามท่ีนยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรอืประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทุน)	อาจมสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด	ๆ 	หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ืน่ใด
กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทยกเวน้เป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1.	 เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้ประธานกรรมการหรอืผูซ่ึ้ง

ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่ละครั้ง	 โดยให้ส่งคำาบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	
เว้นแต่กรณีจำาเป็นเร่งด่วน	โดยในหนังสือเชิญประชุมนั้น	ให้ระบุสถานที่	วันเวลา	และเรื่องที่จะประชุม

2.	 ปฏบิตัหินา้ท่ีประธานท่ีประชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุ้นของบรษัิทและควบคมุการประชุม	ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	 และคะแนนเสียง	
2	ฝ่ายเท่ากัน

4.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

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

 - มกีารกำาหนดวาระชัดเจนลว่งหนา้	ท้ังนี	้เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีดแูลให้กรรมการไดรั้บเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันทำาการ	 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำาหรับการศึกษา	และ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

 - ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจัดสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอท่ีฝา่ยจดัการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือ่การอภปิราย	
และเพยีงพอสำาหรบัคณะกรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็สำาคญั	เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

 - ในการพจิารณาระเบียบวาระตา่งๆ	กรรมการซ่ึงมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งท่ีพิจารณา	ไมมี่สทิธอิอกเสยีงและต้อง
ไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ

 - การประชุมทุกครั้ง	ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 - นอกจากนี	้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารยงัสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม	ท้ังนีเ้พือ่เปิดโอกาส
ให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถอภปิรายปัญหาตา่งๆ	ท่ีอยู่ในความสนใจรว่มกนั	โดยไมมี่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กันกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	จำานวน	1	ครั้ง	ในวันที่	20	ธันวาคม	2560

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

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีองคป์ระกอบและคณุสมบัตคิรบถว้นตามแนวทางท่ีสำานกังานกลต.และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด	โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย	3	ท่าน	และมอีย่างนอ้ย	1	ท่าน	ท่ีตอ้งมคีวามรู	้ความ
เข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	(ปีละ	4	ครั้ง)	
โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมไวล้ว่งหนา้ชัดเจน	และนำาสง่เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ตามที่กฎหมาย	และ/หรือ	หน่วยงานกำากับ
ดูแลประกาศกำาหนด	และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	2560	บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด	7	ครั้ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 7/7

2 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 7/7

3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ 7/7

โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 ทั้งนี้	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำา
หนา้ท่ีสอบทานความนา่เช่ือถอืของงบการเงนิ	โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย	และดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และยังเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในสายการบัญชี
และการเงิน
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ว่าจ้างให้	บริษัท	พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	ออดิท	 จำากัดในฐานะหน่วยงานภายนอก	
(Outsource)	ให้เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีนายเกษมศานต	์อิทธิ
ธรรมวินจิ	เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลภายในบรษัิทท่ีดแูลและประสานงานระหวา่งคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จำากัด	
	 โดยในปี	2560	บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	7	ครั้ง	

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

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และ/หรือ	การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท

6.	จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบริษทัซึง่รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

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

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	ในการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมข้ีอสงสยัวา่	มรีายการหรอืการกระทำาดงัตอ่ไป

นี	้ซ่ึงอาจมผีลกระทบอย่างมีนยัสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 หากคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	ประกอบดว้ยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	
ดังนี้

 โดยมีนายเกษมศานต์		อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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

-	คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท	และเป็นไปตามโครงสร้าง	ขนาด	และองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

-	ความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญการอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
	 3.	สรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนดไว้

-	ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

-	ในกรณท่ีีมกีรรมการพน้จากตำาแหนง่โดยเหตอ่ืุนใด	(นอกจากการออกจากตำาแหนง่ตามวาระ)	เพือ่ให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง

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

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.เพ็ญนภา		 ธนสารศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2 นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์		 กรรมการ

3 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
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 คณะกรรมการบริหาร 
	 บรษัิทมีการจดัประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งการบรหิารกจิการของบรษัิทเป็นประจำาทุกสปัดาห์	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2560	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	2	ท่าน		ดังนี้

 

 โดยมีนายประสงค์		จรุงเบญจธรรม	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

5.1	รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษัิทรายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

5.2	รายงานของผูต้รวจสอบบัญชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษัิทซ่ึงรวมถงึงบการเงนิประจำาปีและงบการเงนิ
รายไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายปรินทร์		 โลจนะโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 ดร.พินิจสรณ์		 ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการบริหาร
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	 11.	ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	โดยการ
มอบอำานาจช่วง	และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจท่ีให้
ไว้	 และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	 ข้อกำาหนดหรือคำาสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้กำาหนดไว้	 ท้ังนี้การมอบหมายอำานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ี
ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง	(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หรือประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)	อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ		ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560		โดยไดรั้บการแตง่ตัง้จากกรรมการบรษัิท	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
	 1.	พจิารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธรุกจิในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิตสิากล	เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณาอนมัุตติลอดจนกำากบัดแูลให้มีการปฏบัิตติามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
	 2.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรบัปรงุนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดลอ้ม	(Corporate	
Social	Responsibility:	CSR)	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ตลอดจนกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
	 3.	พิจารณา	กำาหนด	ทบทวน	และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน	
(Anti-Corruption	and	Bribery)	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
	 4.	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 5.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีประจำาปี	 และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
	 6.	แตง่ตัง้คณะทำางาน	เพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบัิตงิานตา่งๆ	ของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีตลอดจนแต่ง
ต้ังท่ีปรกึษาอิสระท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเพือ่ให้คำาปรกึษาและให้คำาแนะนำา	ตลอดจนช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานของคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
	 7.	ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่กำาหนด
โดยกฎหมายหรือข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทและอยา่ง
น้อย	1	ท่านเป็นกรรมการอิสระ	ดังต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พลตำารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

2 นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

3 ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2 ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ

3 นายธเนษฐ 	โลจนะโกสินทร์ กรรมการ

4 นายเอกภักดิ์	 นิราพาธพงศ์พร กรรมการ

โดยมีนายเกษมศานต์	อิทธิธรรมวินิจ	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) • Plan B Media Public Company Limited134

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 1.	กำาหนด	และทบทวน	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 2.	กำากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้า
หมายทางธุรกิจ	รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง	ติดตาม	และประเมินผล	การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
(Risk	Management	Committee)	เพื่อนำาไปดำาเนินการ
	 4.	พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 รวมท้ัง
แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา	(Mitigation	Plan)	และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง	
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
	 5.	สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 6.	รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	และในกรณท่ีีมีปัจจยั	หรอืเหตกุารณ์
สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด
	 7.		พิจารณาสอบทานการลงทุนในต่างประเทศ
	 8.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.	การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทโดยรวมเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท

และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.	กำาหนดกลยุทธ์	และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

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

ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	ให้ดำาเนินการแทน	ทั้งนี้	ให้รวมถึง	ธุรกรรมใดๆ	ที่
ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง

6.	ประสานงาน	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เพือ่ปฏบัิตติามนโยบายและทิศทางธรุกจิท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษัท
7.	แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่บริษัท
8.	พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้าง	ร้าน	หรือสถาบัน

การเงิน	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9.	พจิารณาอนมัุตกิารจา่ยคา่ใช้จา่ยการดำาเนนิงานปกติในวงเงนิตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัมิอบหมายไว้
10.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์	 เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติมอบหมายไว้
11.	อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ	 ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ	และให้นำา

เสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12.	อนุมตักิารใชจ้า่ยเงินลงทนุทีส่ำาคญัๆ	ที่ไดก้ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสำาหรบัป	ีหรอืทีค่ณะกรรมการ

บริษัท	ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13.	 ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก																				

ธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ
14.	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ	และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) • Plan B Media Public Company Limited136

15.	พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัท
16.	พิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	 เช่น	 ซ้ือขายสินค้าด้วยราคา

ตลาด	การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ	และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป	เป็นต้น	ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

17.	อนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย	และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18.	ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เป็นกรณีๆ	ไป	ทั้งนี้ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารไม่มีอำานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	รายการได้มา
จำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์สำาคัญของบริษัทและ/หรือ	รายการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย	 ยกเว้นเป็นรายการ
ท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าท่ีได้มีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์	 โดยได้อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น	 ในการทำารายการเกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
 
 7) เลขานุการบริษัท
	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิงกับ	พ.ร.บ.	บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ร.บ.	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1)	ให้คำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัการปฎบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท	และการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

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

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

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
(7)	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

 8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น	
กรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ผู้บริการ	 เลขานุการบริษัท	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ฝ่ายบัญชี	 เป็นต้น	 ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีจัดขึ้น	 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	สำานักงานก.ล.ต.	
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย	สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย	และสถาบันผูเ้ชีย่วชาญอ่ืนๆ	
อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง	เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรู	้ปรบัปรงุการปฏบัิตงิาน	อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ี
ให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน		โดยบรษัิทจะแจง้ให้กรรมการและผูท่ี้เกีย่วข้องทราบเกีย่วกบัหลกัสตูรการฝกึอบรมตา่งๆ	ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น	
ทั้งนี้	ในปี	2560	คณะกรรมการของบริษัท	ได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนา	ดังต่อไปนี้

รายชื่อ หลักสูตร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ สัมมนา		“CEO	Networking	2017”		จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ สัมมนา		“CEO	Networking	2017”		จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายเอกภักดิ์	 นิราพาธพงศ์พร อบรม	“Director	Accreditation	Program”	รุ่นท่ี	134/2560	
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี สัมมนา		“Audit	Committee	Guide	for	Compliance	and	Ethical	Culture	Oversight”	
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

นางมลฤดี	 สุขพันธรัชต์ สัมมนา	“Audit	Committee	Role	in	Compliance	and	Ethical	Culture	Oversight”	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
สัมมนา	“	Preparation	of	Listed	Company	to	the	New	CG	Code”	จัดโดยสำานักงานก.ล.ต./	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	 นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่	 โดยมีนโยบายให้มีการ
ปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทุกครัง้	โดยให้เลขานกุารบริษัท	นำาเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ีของ
กรรมการใหม	่เช่น	คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธรุกจิ	ข้อบังคบับรษัิทโครงสรา้งการลงทุน	โครงสร้างผู้
ถือหุ้น	ผลการดำาเนินงาน	กฎหมาย	ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และหลักสูตรการอบรมกรรมการ	รวม
ท้ังข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทท้ังนีเ้พือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิและการดำาเนนิงาน
ด้านต่างๆ	ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งเป็นครั้งแรก 
 9) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารงานของบรษัิทอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	
ตลอดจนการดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะนำามาซ่ึงการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงมีการ
ดำาเนินการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

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

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

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

 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
	 บรษัิทให้ความสำาคญัตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ	อย่างโปรง่ใสและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทเป็นสำาคญั	ดงันัน้	จงึ
ให้ความสำาคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน	์รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรือรายการระหว่าง
กัน	โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

1.	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงถือเป็นเรื่องสำาคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด	 เพ่ือเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือ
ปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

2.	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ	 ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.	มกีารนำาเสนอรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาให้ความเห็นกอ่นเสนอขออนมัุติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	จดัให้บรษัิทมีระบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกดา้น	ท้ังดา้นการเงนิ	และการปฏบัิตงิาน	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิทอยูเ่สมอ	จดัให้มกีารกำาหนดลำาดบัข้ันของอำานาจอนมุตัแิละความรบั
ผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทีม่ีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	กำาหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเปน็ลายลักษณ์
อักษร	
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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 กรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย	5	คน	โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	ทั้งนี้กรรมการบริษัท	จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	หรือไม่ก็ได้
	 ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ีในการสรรหา
กรรมการใหม่	โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่เสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตัง้	หรอืเพือ่เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง	(แล้วแต่กรณี)	โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	
ซ่ึงจะประกอบดว้ยกรรมการในจำานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท	ความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท	(Board	Diversity)	ความเหมาะสมของคณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์
ในธรุกจิสือ่โฆษณา	และทักษะของกรรมการท่ีจำาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท	รวมถงึวชิาชีพ	ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน	เพศ	หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	โดย
การจัดทำา	Board	Skill	Matrix	เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการของบริษัท	จากการแนะนำาของกรรมการอืน่ในบรษัิท	
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท	การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก	(Professional	
Search	Firm)	การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ของหน่วยงานต่างๆ	หรือการสรรหาโดยกระบวนกา
รอ่ืนๆ	 ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถึงประกาศข้อบงัคับ	และ/หรือกฎ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท	และ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	(แลว้แตก่รณ)ี	ท้ังนี	้ข้อบังคบัของบรษัิทฯ	กำาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

(2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม	(1)	 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน
กรรมการที่จะพึงมี	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน	1	 ใน	3	ของจำานวน
กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	
3	กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปีแรก	และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้	ให้จบัสลากกนั	สว่นปีหลงัๆ	ต่อ
ไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากตำาแหน่งทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น	
อาจไดร้บัเลอืกให้กลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่อีกได	้ท้ังนีน้อกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้กรรมการจะพ้นจากตำาแหนง่
เมื่อ	

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

สิทธิออกเสียง	มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	หรือ	
(5)	ศาลมีคำาสั่งให้ออก

	 นอกจากนี้	บริษัทยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด	หรือเข้า
เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น	ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย
ไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ	ที่บริษัททำาขึ้นหรือถือหุ้น	หุ้นกู้	 เพิ่มขึ้นหรือลด
ลงในบริษัท	หรือบริษัทในเครือ
	 ท้ังนี้	 กรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา	พอท่ีจะ
สามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	นอกจากนี้	 บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ	
ประกอบด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	

 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบดว้ย	กรรมการท่ีเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย	3	คน	โดยมีวาระอยู่ในตำาแหนง่
คราวละ	3	ปี	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังกรรมการบริษัท	
กล่าวคือ	กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้กรณีท่ี
ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ท่ีมีคณุสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจีำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำาหนด	
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
	 ท้ังนี	้บรษัิท	มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ที่	ทจ.28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับลงวันที่	15	
ธันวาคม	พ.ศ.	2551	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ดังนี้

1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ	ด้วย

2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	
มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตรรวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจ
ควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	หรอืผูมี้อำานาจควบคุมของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม	
ผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่	2	ปีกอ่น
วันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำา
เป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ	การเชา่หรอืให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการให้หรือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค้ำาประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำานองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็น
ไปตามวิธีการคำานวณมูลคา่ของรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการ
ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยอนโุลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว	ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนในระหวา่ง		1	ปีกอ่น
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่	เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

6.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	2	ปีกอ่นวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.

7.	ไมเ่ปน็กรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตั้งขึน้เพือ่เปน็ตัวแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้ือหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้ือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

11.	ไม่เป็นกรรมการของ	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 
	 ปัจจบัุน	บรษัิทมีกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	คดิเป็นสดัสว่นมากกวา่	1	ใน	3	หรอืรอ้ยละ	37.5	ของกรรมการท้ัง
คณะ	ได้แก่	(1)	พล.ต.อ.สมชาย	วาณิชเสนี	(2)	ดร.เพ็ญนภา		ธนสารศิลป์		(3)	นางมลฤดี		สุขพันธรัชต์		โดยกรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดข้าง
ต้น	ทั้งนี้	ในระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา	กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท
	 นอกจากนี้	 กรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	
นอกจากนี้	บริษัท	จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอ่ืนๆ	ประกอบด้วย	 เช่น	ประสบการณ์ในธุรกิจ	ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความมีจริยธรรม	เป็นต้น	

 คณะกรรมการบริหาร
	 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้โดยจะพจิารณาคดัเลอืกจากกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทท่ีสามารถบรหิารงานในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิและงานบรหิารของบริษัท	
และสามารถกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	

 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนิน
งานของบริษัทย่อย	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	ดังนี้

 1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย
	 บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต่างๆ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

บริษัท นายปรินทร์	
โลจนะโกสินทร์

ดร.พินิจสรณ์		
ลือชัยขจรพันธ์

บริษัท	เวอริซายน์	จำากัด
บริษัท	แอด	คูซีน	จำากัด
บริษัท	มาสเตอร์	สแตนดาร์ด	ดิสเพลย์	จำากัด
บริษัท	แพลน	บี	ออนไลน์	จำากัด
บริษัท	เอสอาร์พีบี	มีเดีย	จำากัด
บริษัท	เดอะ	วันพลัส	จำากัด
บริษัท	เมอซี่	พลัส	จำากัด
บริษัท	แม็กซ์วิว	มีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด
บริษัท	ทริปเปิลเพลย์	จำากัด
บริษัท	ทูน่า	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จำากัด
บริษัท	แพลน	บี	มาเลเซีย	เอสดีเอ็น	บีเอชดี	
บริษัท	แพลน	บี	อีเลฟเว่น	จำากัด
บริษัท	ไบรท์	สกาย	มีเดีย	จำากัด	
บริษัท	ปัญญาทิพย์	แพลน	บี	มีเดีย	ลาว	จำากัด
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2) กลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อย
	 บริษัทกำาหนดให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าไปดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารงานท่ีเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัท	นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำารายการเกี่ยวโยง	การได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซ่ึงสนิทรพัย์หรอืการทำารายการสำาคญัอ่ืนใดของบรษัิทดงักลา่ว	ให้ครบถว้นถกูตอ้ง	ใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลู
และการทำารายการข้ันตน้ในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ	รวมถงึตอ้งกำากบัให้มีการจดัเกบ็ข้อมูลการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดอีกด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 คณะกรรมการบรษัิท	ตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(Good	Governance)	และเพือ่ความ
โปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	
บริษัทได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท	ดังนี้
	 1.	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน	ระดับผู้
อำานวยการฝา่ยข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	เกีย่วกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทำาและสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	คูส่มรส	และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทกำาหนด
โทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 2.	กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิท่ีเป็นระดับ
ผูอ้ำานวยการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทียบเท่า	จดัทำาและนำาสง่รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน	ของคูส่มรส	และของบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ	ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทซ่ึงมีหน้าท่ีรวบรวมและสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
	 3.	กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อำานวยการฝ่ายข้ึนไปหรอืเทียบเท่า	และผูป้ฏบัิตงิานท่ีเกีย่วข้อง	ท่ีไดร้บัทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคญั	ซ่ึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	
หรอืเผยแพรเ่กีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกว่าบรษัิท	จะไดเ้ปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณชนแลว้	โดยบรษัิท
จะแจง้ให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงนิท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝา่ย
ข้ึนไปหรือเทียบเท่างดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	30	วันล่วงหน้า
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
	 4.	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	โดยเร่ิมตั้งแต่การตัก
เตอืนเป็นหนงัสอื	ตดัคา่จา้ง	พกังานช่ัวคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง	หรอืให้ออกจากงาน	ซ่ึงการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา
ของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	 เม่ือวันท่ี	20	 เมษายน	2560	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนของผูส้อบบัญชีสำาหรบัปี	2560	เป็นจำานวนเงนิไมเ่กนิ	3,886,000	บาท	บรษัิทและบรษัิทย่อยไดจ้า่ยคา่ตอบแทน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่			31	ธันวาคม	2560	ให้แก่บริษัทสำานักงาน	อีวาย	จำากัด	
เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น		3,796,000	ล้านบาท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย	ในด้านอื่น	ๆ	
นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น
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