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บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหานาค   
เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

   12 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562  

เรียน ท่ำนผู้ถอืหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR 
code)  

3. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

4. ประวตัิของนายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง เพื่อประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

5. วตัถปุระสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ.002) 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

7. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

8. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 30 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทพลลีา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 
2561 โดยบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงักลา่วแล้ว และได้จดัสง่
ส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 19 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 2 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2561 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 36 ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อ
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  

ในการนี ้บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2561 ของบริษัท ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้
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โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สุดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“ส ำนักงำน อีวำย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ของบริษัทและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย 
และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผล และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงิน
ปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 464,384,429.90 บาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไร 0.13 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 321,194,270.22 บาท หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  ้

ล ำดับ รำยละเอียดกำรจ่ำยปันผล ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1.  ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.13 0.09 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้ว
ของบริษัท 

3,529,607,365 3,529,607,365 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.091 0.045 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 321,194,270.22 158,832,331.43 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 69.17 50.37 
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*การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจด าเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2561 ที่ผ่านมา กับ 
ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจ านวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจาก
ผลประกอบการท่ีปรับตวัสงูขึน้และมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 10 
พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อ
ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน ในการนี ้บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
เป็นจ านวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของก าไรสทุธิประจ าปี ดงันัน้ บริษัทจะมีทนุส ารอง
สะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 321,194,270.22 บาท และ
การจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรต้องออกตำมวำระและแต่งตัง้กรรมกำร
ใหม่ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกับ
สว่น 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการใหมก็่ได้ 
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ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี ้

ล ำดับ รำยชื่อกรรมกำรที่
จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ 

ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้
ที่เข้ำร่วม
ประชุม

คณะกรรม 
กำรในปี 

2561 

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำ
ร่วมประชุมคณะ

กรรม 
กำรชุดย่อยในปี 

2561 

จ ำนวนปีที่
ด ำรง

ต ำแหน่ง
กรรมกำร
ของบริษัท 

1. พล.ต.อ. สมชาย 

วาณิชเสน ี

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการก ากบัดแูล

กิจการ 

7/7 8/8,1/1 5 ปี 5 เดือน 

2. นายปรินทร์       

โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร  

7/7 -  5 ปี 5 เดือน 

3. นางมลฤดี           

สขุพนัธรัชต์ 
กรรมการ/กรรมการ

อิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง/

กรรมการสรรหา

และก าหนด

คา่ตอบแทน 

6/7 7/8,1/1,2/2 5 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ท่าน
แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี  ้เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท  โดย
กรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับ
คดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 

นอกจากนี ้การแต่งตัง้กรรมการใหม่ของบริษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ  

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ นายแล็พ ซน เนลสนั  เหลียง ด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัท ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของ นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง 
แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 เห็นวา่ นายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และ
มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หาก
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจ านวนรวมทัง้สิน้ 9 ราย 

เนื่องจากนายแลพ็ ซน เนลสนั เหลยีง ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารในบริษัทอื่น ซึง่อาจพิจารณาได้วา่เข้าขา่ย
เป็นกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและแขง่ขนักนักบักิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วย (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วย 4 หวัข้อ การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น) ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 และข้อบงัคบัข้อ 27 ก าหนดให้แจ้งต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้น
จากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้ นายแล็พ ซน เนลสนั เหลียง ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหนง่ตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 36 ก าหนดวา่ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจงึได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตา่งๆ กลา่วคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
คา่ตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกบับริษัท ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
คา่ตอบแทนดงันี ้

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสัดส่วนของเดือน) 

ล ำดับ ค่ำตอบแทน อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2562 

อัตรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสัดส่วน
ของเดือน) 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ค่ำตอบแทน อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2562 

อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 
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ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ล ำดับ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2562 

เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ล ำดับ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2562 

เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

 

ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนคค่ำตอบแทน 

ล ำดับ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2562 

เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี 2561 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็น
เงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท อนึง่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการ
แต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนด
กรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับข้อ 36 
ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านกังาน อีวาย เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 
2561) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส านักงาน อีวาย แต่งตัง้  
ผู้สอบบญัชีรายอื่นของส านกังาน อีวาย ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษัท  
เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกับบริษัท 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชี
ดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย จ านวนเงินไมเ่กิน 
5,450,300 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
4,060,000 บาท 

คา่บริการอื่น ๆ 
(Non-Audit Services) 

ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เพิ่มขึน้จากระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา 1,390,300 บาท 
หรือเท่ากับร้อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์
การท างานของผู้สอบบญัชี จากการพิจารณาเห็นวา่ส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความ
เป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 

  อนึง่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท บริษัท
และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับ ปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ให้แก่ส านกังาน อีวาย เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 5,090,000 บาท ซึง่เกินกวา่ที่ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนมุตัิไว้ เป็นจ านวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีจ านวน
บริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึน้ระหวา่งปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย 
จ ากดั บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส.มีเดีย จ ากดั และบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ากดั ซึง่มีคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท 
ตามล าดบั 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
(1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ  
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2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

(2) ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
5,450,300 บาท และ 

(3) ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ให้แก่ส านกังาน อีวายเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 5,090,000 บาท ซึง่เกินกว่าที่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนมุตัิไว้ เป็นจ านวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีจ านวน
บริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึน้ระหวา่งปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย 
จ ากดั บริษัท ดบับลวิ.พี.เอส.มีเดีย จ ากดั และบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จ ากดั ซึง่มีคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท 
ตามล าดบั 

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะด าเนินกิจการด้านการขนสง่และขนถ่าย
สินค้าและคนโดยสารเพื่อสนบัสนนุธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sports Marketing) ของบริษัท บริษัท
จึงต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทจากเดิม มี  35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 5   

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 5. ซึง่สรุปได้ดงันี ้

“(1) ถึง (35) ยงัคงเหมือนเดิม ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 
(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้รับบริการน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุกากรและการ
จดัระวางการขนสง่ทกุชนิด” 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 หน้า 12 จาก 82 
 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามที่บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทในวาระที่ 8 นัน้ บริษัทเห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
เป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทน าวตัถปุระสงค์และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทอาจจะต้องแก้ไข
ข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที่นายทะเบียนมหาชนจ ากัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนัน้เพื่อความ
สะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติและมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจของบริษัท มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตดัออกหรือ
ยกเลกิข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตรำของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขตราของบริษัท ดงันี ้ 
จำกเดิม 

 

เป็น 
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ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัตราประทบัของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 
46. บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. เร่ือง
ตราของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. เร่ืองตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการ
เสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 
15 มีนาคม 2562 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิที่จะได้รับเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วมีความไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัมติจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทพลลีา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 และเพื่อ
เป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท แพลน บี มีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์  เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือ
โปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
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 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบั
บริษัท หมวดที่ 6 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 12:00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องห้อง
เทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ที่สง่มาด้วย 9 

    อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ 
QR Code จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ดี หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 และงบ
การเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แบบรูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท แพลน บี 
มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  
พล.ต.อ.  

   (สมชาย วาณิชเสนี) 
   ประธานกรรมการ 


