
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
แบบ บมจ. 002 หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
 เอกสารประกอบค าขอที ่  

วตัถปุระสงค ์
ของ 

                                       บรษิทั                        แพลน บ ีมเีดยี   จ ากดั (มหาชน) 

             วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 43       ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 76 จาก 102 

 

(1) ซือ้ จดัหา รบั เช่า ใหเ้ช่า เช่าซือ้ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้และจดัการโดยประการอื่น ซึง่
ทรพัยส์นิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพัยส์นินัน้ 

(2) ขาย โอน จ านอง จ าน า รบัจ าน า แลกเปลีย่น และจ าหน่ายทรพัยส์นิโดยประการอื่น 

(3) เป็นนายหน้า ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างในกจิการและธุรกจิทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกจิประกนัภยั การหา
สมาชกิใหส้มาคม และการคา้หลกัทรพัย ์

(4) กู้ยืมเงนิ เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรอืสถาบนัการเงนิอื่น และให้กู้ยืมเงนิ หรอืให้
เครดติดว้ยวธิกีารอื่นโดยจะมหีลกัประกนัหรอืไมก่ต็าม รวมทัง้การรบั ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงนิ หรอืตราสารทีเ่ปลีย่น
มอืไดอ้ย่างอื่น เวน้แต่ในธุรกจิธนาคาร ธุรกจิเงนิทุน และ ธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ 

(5) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรอืแต่งตัง้ตวัแทน ทัง้ภายใน และ ภายนอกประเทศ 

(6) เขา้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษิัทจ ากัดและบรษิทัมหาชน
จ ากดั 

(7) ประกอบกจิการคา้สตัวม์ชีวีติ เนื้อสตัวช์ าแหละ เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ และเน้ือสตัวบ์รรจุกระป๋อง 

(8) ประกอบกจิการคา้ ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลงัอดัเมด็ กาแฟ เมด็มะม่วงหมิพานต์ ถัว่ 
งา ละหุ่ง ปาลม์น ้ามนั ปอ ฝ้าย นุ่น พชืไร่ ผลติภณัฑจ์ากสนิคา้ดงักล่าว ครัง่ หนังสตัว ์เขาสตัว ์ไม ้แร่ ยาง ยางดบิ ยาง
แผ่น หรอืยางชนิดอื่นอนัผลติขึน้หรอืไดม้าจากส่วนหนึ่งส่วนใดของตน้ยางพาราของป่าสมุนไพร และพชืผลทางเกษตรอื่น
ทุกชนิด 

(9) ประกอบกิจการค้า ผกั ผลไม้ หน่อไม้ พรกิไทย บุหรี่ ยาเสน้ เครื่องดื่ม น ้าดื่ม น ้าแร่น ้า ผลไม้ สุรา 
เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเรจ็รูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น ้าซอส 
น ้าตาล น ้ามนัพชือาหารสตัว ์และเครื่องบรโิภคอื่น  

(10) ประกอบกจิการคา้ ผา้ ผา้ทอจากใยสงัเคราะห์ ดา้ย ดา้ยยางยดื เสน้ใยไนล่อน ใยสงัเคราะห ์เสน้ดา้ย
ยดื เครื่องนุ่งห่ม เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดบักาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเทา้ กระเป๋า เครื่อง
อุปโภคอื่น สิง่ทอ อุปกรณ์การเล่นกฬีา  

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิ เจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้ เย็น 
เครื่องปรบัอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พดัลม เครื่องดูดอากาศ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตารดีไฟฟ้า เครื่องท าความรอ้น เครื่อง
ท าความเยน็ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิคา้ดงักล่าว 
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(12) ประกอบกจิการคา้ วสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์และเครื่องมอืใชใ้นการก่อสรา้ง เครื่องมอืช่างทุกประเภท สี
เครื่องมอืทาส ีเครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหลก็ เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลอืง เครื่องเคลอืบ เครื่องสขุภณัฑ ์อุปกรณ์
ประปา รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิคา้ดงักล่าว  

(13) ประกอบกจิการคา้ เครื่องจกัร เครื่องยนต์ เครื่องมอืกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องสบูน ้า เครื่องบ าบดัน ้าเสยี และเครื่องก าจดัขยะ 

(14) ประกอบกจิการคา้ น ้ามนัเชือ้เพลงิ ถ่านหนิ ผลติภณัฑอ์ย่างอื่นทีก่่อใหเ้กดิพลงังาน และสถานีบรกิาร
น ้ามนัเชือ้เพลงิ  

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารกัษาโรค เภสชัภัณฑ์ เคมีภณัฑ์ เครื่องมอืแพทย์ เครื่องมอืเครื่องใช้ทาง
วทิยาศาสตร ์ปุ๋ ย ยาปราบศตัรพูชื ยาบ ารุงพชืและสตัวท์ุกชนิด 

(16) ประกอบกจิการคา้ เครื่องส าอาง อุปกรณ์เครื่องมอืและเครื่องใชเ้สรมิความงาม 
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขยีน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสอื อุปกรณ์การเรยีนการสอน 

อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร ์เครื่องค านวณ เครื่องพมิพ์ อุปกรณ์การพมิพ ์สิง่พมิพ ์หนังสอืพมิพ์ ตู้เกบ็เอกสาร 
เครื่องใชส้ านกังาน เครื่องมอืสือ่สาร คอมพวิเตอร ์รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหล่ของสนิคา้ดงักล่าว 

(18)  ประกอบกจิการคา้ ทอง นาก เงนิ เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทัง้วตัถุท าเทยีมสิง่ดงักล่าว 
(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิง่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ที่อยู่ในสภาพ

วตัถุดบิหรอืส าเรจ็รปู 
(20) ประกอบกจิการคา้ ยางเทยีม สิง่ท าเทยีมวตัถุ หรอืสนิคา้ดงักล่าวโดยใชก้รรมวธิทีางวทิยาศาสตร์ 
(21) สัง่เขา้มาจ าหน่ายในประเทศและสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่สนิคา้ตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุที่

ประสงค ์
(22) ท าการประมูลเพื่อขายสนิค้าตามวตัถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและ

องคก์ารของรฐัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
(23) ประกอบกจิการรบัจา้งท าป้ายโฆษณา ท าสือ่โฆษณาทุกประเภท ทุกชนิด 
(24) ใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาเช่าเวลาในการโฆษณา ทัง้ทางวทิยุ โทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์ป้ายโฆษณา 

รถโฆษณา 
(25) จ าหน่ายอุปกรณ์ และใหเ้ช่าอุปกรณ์ รวมทัง้รบัซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์การถ่ายภาพ รวมถงึ

ภาพยนตรแ์ละจอแอลซดี ี
(26) รบัจา้งท าสือ่สิง่พมิพ ์ทุกประเภท ทุกชนิด  
(27) บรกิารใหค้ าปรกึษา เป็นทีป่รกึษา รวมทัง้บรหิารจดัการดา้นโฆษณา การตลาด และประชาสมัพนัธ ์ 
(28) เป็นนายหน้า ตวัแทน คนกลางในการจดัหา จดัจา้ง และจดัซือ้สือ่โฆษณากลางแจง้ทุกประเภททุกชนิด 
(29) เป็นนายหน้า ตวัแทน คนกลางในการจดัหา จดัจา้ง และจดัสือ่สิง่พมิพ ์รวมถงึสือ่ดจิติอลทุกประเภท 
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(30) ประกอบธุรกจิบรกิารรบัค ้าประกนัหนี้สนิ ความรบัผดิชอบและการปฏิบตัิตามสญัญาของบุคคลอื่น 
รวมทัง้รบับรกิารค ้าประกนับุคคลซึง่เดนิทางเขา้มาในประเทศ หรอืเดนิทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้
เมอืง กฎหมายว่าดว้ยภาษ ีและกฎหมายอื่น 

(31) บรษิทัมสีทิธอิอกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(โดยมหีรอืไม่มสีทิธใินการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั) ต่อผู้
ถือหุ้นประชาชน หรอืบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้ หรอืในราคาที่สูงกว่าหรอืต ่ากว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศที่ออกตามกฎหมายดงักล่าวตลอดจน
กฎหมายหรอืระเบยีบอื่นใดทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

(32) น าเงนิทุนของบรษิัทไปลงทุนซื้อหุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้ และหลกัทรพัย์อื่นของบรษิัทใดๆ ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่ายหรือซื้อกลบัมาซื้อกลับคืนมาซึ่งหลกัทรพัย์  หุ้น 
พนัธบตัร หุน้กูแ้ละหลกัทรพัยอ์ื่น เช่นว่านัน้ ยกเวน้กจิการคา้หลกัทรพัย์ 

(33) ติดต่อในราชการ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรอืเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสทิธ ิกรรมสทิธิ ์
ใบอนุญาต สทิธใินเครื่องหมายการค้า ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทาน หรอืสทิธพิิเศษ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุทีป่ระสงคข์องบรษิทั 

(34) ประกอบกจิการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดตลอดจนประกอบกจิการใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตแบบ  
ไรส้ายหรอืเทคโนโลยใีนการแลกเปลีย่นขอ้มลูบนภาคพืน้ดนิและอากาศ  

(35) ประกอบกจิกรรมประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิาร งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสนิค้า งานแสดงสนิค้า 
งานเลีย้งพนกังาน งานประชุม หรอื งานสมัมนา 

(36)  ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทัง้รบับรกิารน าของออกจากท่าเรอืตามพธิศีุลกากรและการจดัระวางการขนส่ง
ทุกชนิด 

(37) ท าการจดทะเบยีนขออนุญาต ซื้อ เช่า หรอืจดัให้ได้มา หรอืจ าหน่ายออกไปด้วยวธิอีื่น ซึ่งสทิธบิตัร
ลขิสทิธิ ์แบบแผน เครื่องหมายการคา้ สมัปทาน ใบอนุญาต หรอืเอกสทิธิอ์ื่นใด 

(38) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการและดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคล นิติบุคคลอื่น จัดหา และจดัเก็บ
ผลประโยชน์ รวมถึงจดัการทรพัย์สนิใดๆ อนัเกี่ยวข้องหรอืเกิดขึน้จากสทิธปิระโยชน์นัน้ พร้อมทัง้ให้บรกิารรบัเป็นที่
ปรกึษา และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการบรหิารจดัการและดแูลสทิธปิระโยชน์ 

(39) ประกอบธุรกจิผลติ และรบัจา้งผลติรายการ และเน้ือหารายการ (Content) เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้บรกิารเชื่อมสญัญาณภาพ และเสียง เพื่อเผยแพร่ 
ถ่ายทอดหรอืออกอากาศรายการ และเนื้อหารายการ ในช่องทางสือ่สารมวลชนและสือ่ออนไลน์ทุกประเภท 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
แบบ บมจ. 002 หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 
 เอกสารประกอบค าขอที ่  

วตัถปุระสงค ์
ของ 

                                       บรษิทั                        แพลน บ ีมเีดยี   จ ากดั (มหาชน) 

             วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 43       ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 หน้า 79 จาก 102 

 

(40) ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ใหบ้รกิารรบัเป็นผูจ้ดัการและ
ดูแลบรหิารจดัการสถานีโทรทศัน์ดจิติอล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท ให้บรกิารรบัเป็นทีป่รกึษา และใหค้ าแนะน า 
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการสถานีโทรทศัน์ดจิติอล และสือ่สารมวลชนอื่นทุกประเภท 

(41) ประกอบธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬา และรับเป็นผู้จ ัดการแข่งขันกีฬา ธุรกิจด้านการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนักฬีาทุกชนิด 

(42) ประกอบธุรกจิจดัหา และบรหิารจดัการสทิธใินการจดัการแขง่ขนักฬีา ลขิสทิธิถ่์ายทอดสดการแข่งขนั
กฬีา รวมถงึสทิธทิางการคา้อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแข่งขนักฬีา ท าการตลาด และสรา้งรายไดด้า้นสทิธปิระโยชน์จากการ
แขง่ขนักฬีา 

(43) ประกอบธุรกจิน าเทีย่วทัง้ภายในและต่างประเทศ ธุรกจิรบัจองตัว๋เครื่องบนิ จองหอ้งพกัโรงแรม รสีอรท์ 
สถานที่พกัตากอากาศ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ธุรกจิดา้นการตลาดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว และการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว รวมถงึธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วและน าเทีย่วทุกชนิด 

 

 


