
สิง่ที่สง่มาด้วย 5. 
แบบ บมจ. 002 หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
 เอกสารประกอบค าขอที่  

วัตถุประสงค์ 
ของ 

                                       บริษัท                        แพลน บี มีเดีย   จ ากดั (มหาชน) 

             วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 36       ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

 

สิ่งที่สง่มาด้วย 5 หน้า 58 จาก 82 

 

(1) ซือ้ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืน ซึ่ง
ทรัพย์สนิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

(2) ขาย โอน จ านอง จ าน า รับจ าน า แลกเปลีย่น และจ าหนา่ยทรัพย์สนิโดยประการอื่น 

(3) เป็นนายหน้า ตวัแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภยั การหา
สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลกัทรัพย์ 

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้การรับ ออก โอน และสลกัหลังตัว๋เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น 
เว้นแตใ่นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภายใน และ ภายนอกประเทศ 

(6) เข้าเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากดั 

(7) ประกอบกิจการค้าสตัว์มีชีวิต เนือ้สตัว์ช าแหละ เนือ้สตัว์แช่แข็ง และเนือ้สตัว์บรรจกุระป๋อง 

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว  งา 
ละหุง่ ปาล์มน า้มนั ปอ ฝา้ย นุน่ พืชไร่ ผลิตภณัฑ์จากสินค้าดงักลา่ว คร่ัง หนงัสตัว์ เขาสตัว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือ
ยางชนิดอื่นอนัผลติขึน้หรือได้มาจากสว่นหนึง่สว่นใดของต้นยางพาราของป่าสมนุไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทกุชนิด 

(9) ประกอบกิจการค้า ผกั ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย บหุร่ี ยาเส้น เคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม น า้แร่น า้ ผลไม้ สรุา เบียร์ 
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร น า้ซอส น า้ตาล น า้มนั
พืชอาหารสตัว์ และเคร่ืองบริโภคอื่น  

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสงัเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนลอ่น ใยสงัเคราะห์ เส้นด้ายยืด 
เคร่ืองนุง่หม่ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบักาย ถงุเท้า ถงุนอ่ง เคร่ืองหนงั รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองอปุโภคอื่น สิง่
ทอ อปุกรณ์การเลน่กีฬา  

(11) ประกอบกิจการค้า เค ร่ืองเคหะภัณฑ์ เค ร่ืองเ รือน เฟอร์นิ เจอร์ เค ร่ืองแก้ว เค ร่ืองครัว ตู้ เย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ พดัลม เคร่ืองดูดอากาศ หม้อหงุข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อน เคร่ืองท า
ความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์ไฟฟา้ รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุกประเภท สี
เคร่ืองมือทาส ีเคร่ืองตกแตง่อาคาร เคร่ืองเหลก็ เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลอืง เคร่ืองเคลอืบ เคร่ืองสขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประปา 
รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว  
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(13) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี และเคร่ืองก าจดัขยะ 

(14) ประกอบกิจการค้า น า้มนัเชือ้เพลงิ ถ่านหิน ผลติภณัฑ์อยา่งอื่นท่ีก่อให้เกิดพลงังาน และสถานีบริการน า้มนั
เชือ้เพลงิ  

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัว์ทกุชนิด 

(16) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองส าอาง อปุกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม 
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนงัสือ อปุกรณ์การเรียนการสอน อปุกรณ์

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เคร่ืองค านวณ เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้ เก็บเอกสาร เคร่ืองใช้
ส านกังาน เคร่ืองมือสือ่สาร คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อปุกรณ์และอะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 

(18)  ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทัง้วตัถทุ าเทียมสิง่ดงักลา่ว 
(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกัน ทัง้ที่อยู่ในสภาพวตัถุดิบ

หรือส าเร็จรูป 
(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิง่ท าเทียมวตัถ ุหรือสนิค้าดงักลา่วโดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
(21) สัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุที่

ประสงค์ 
(22) ท าการประมลูเพื่อขายสนิค้าตามวตัถปุระสงค์ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการและองค์การ

ของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
(23) ประกอบกิจการรับจ้างท าปา้ยโฆษณา ท าสือ่โฆษณาทกุประเภท ทกุชนิด 
(24) ให้เช่าพืน้ที่โฆษณาเช่าเวลาในการโฆษณา ทัง้ทางวิทย ุโทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา รถ

โฆษณา 
(25) จ าหน่ายอุปกรณ์ และให้เช่าอุปกรณ์ รวมทัง้รับซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพ รวมถึง

ภาพยนตร์และจอแอลซีดี 
(26) รับจ้างท าสือ่สิง่พิมพ์ ทกุประเภท ทกุชนิด  
(27) บริการให้ค าปรึกษา เป็นท่ีปรึกษา รวมทัง้บริหารจดัการด้านโฆษณา การตลาด และประชาสมัพนัธ์  
(28) เป็นนายหน้า ตวัแทน คนกลางในการจดัหา จดัจ้าง และจดัซือ้สือ่โฆษณากลางแจ้งทกุประเภททกุชนิด 
(29) เป็นนายหน้า ตวัแทน คนกลางในการจดัหา จดัจ้าง และจดัสือ่สิง่พิมพ์ รวมถึงสือ่ดิจิตอลทกุประเภท 
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(30) ประกอบธุรกิจบริการรับค า้ประกนัหนีส้นิ ความรับผิดชอบและการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่น รวมทัง้
รับบริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
กฎหมายวา่ด้วยภาษี และกฎหมายอื่น 

(31) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั) ต่อผู้ ถือ
หุ้นประชาชน หรือบคุคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาที่สงูกวา่หรือต ่ากวา่ราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน 
และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดงักลา่วตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบ
อื่นใดที่มีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ 

(32) น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้หุ้ น พันธบัตร หุ้ นกู้  และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อ
ประกอบการอตุสาหกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหนา่ยหรือซือ้กลบัมาซือ้กลบัคืนมาซึง่หลกัทรัพย์ หุ้น พนัธบตัร หุ้น
กู้และหลกัทรัพย์อื่น เช่นวา่นัน้ ยกเว้นกิจการค้าหลกัทรัพย์ 

(33) ติดต่อในราชการ เทศบาล ท้องถ่ิน และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ 
ใบอนุญาต สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สมัปทาน หรือสิทธิพิเศษ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลวุตัถทุี่ประสงค์ของบริษัท 

(34) ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสือ่สารทกุชนิดตลอดจนประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
หรือเทคโนโลยีในการแลกเปลีย่นข้อมลูบนภาคพืน้ดินและอากาศ  

(35) ประกอบกิจกรรมประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการ งานแถลงข่าว งานเปิดตวัสินค้า  งานแสดงสินค้า งาน
เลีย้งพนกังาน งานประชมุ หรือ งานสมัมนา 

(36)  ประกอบกิจการขนสง่และขนถ่ายสนิค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศ 
และระหวา่งประเทศ รวมทัง้รับบริการน าของออกจากทา่เรือตามพิธีศลุกากรและการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด 

 


