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บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่298/64-65 ถนนพษิณุโลก แขวงสีแ่ยกมหานาค   

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

   10 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุ้น 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ประชมุเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 
และส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ประชุมเมื่อวนัที ่9 มกราคม 
2563 

2. รายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (ในรปูแบบ QR 
code)  

3. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

4. วตัถุประสงคข์องบรษิทั (แบบ บมจ.002) 

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

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้และนิยามกรรมการอสิระ 

7. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. ค าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งน ามา
แสดงในวนัประชุม 

9. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุ 

10. แนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19)  
ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

  โดยหนังสอืฉบบันี้ บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าทีป่ระชุม
คณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี ่31 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรชัดา บอลรมู ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ีปารค์ เลขที ่474  ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
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 เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บรษิทัมคีวาม
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบตัิของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (ศบค.) และมาตรการอื่นตามทีร่าชการก าหนดเกีย่วกบัการจดั
ประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครดั ในการนี้จะส่งผลให้จ านวนที่นัง่ ณ สถานที่
ประชุมมจี านวนจ ากดั ดงันัน้ บรษิทัจงึขอแนะน าใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอสิระซึง่เป็นผูท้ีไ่ม่มสี่วนได้
เสยีใด ๆ กบัทุกวาระการประชุมในครัง้นี้  เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอ้มูลของ
กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 หรอืในกรณีทีท่่านหรอืผูร้บัมอบฉนัทะของ
ท่านประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ขอใหท้่านหรอืผูร้บัมอบฉนัทะของท่านศกึษาและปฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่  (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
ที่ กลต.จท-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวนัที ่6 มนีาคม 2563 

 ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชญิผู้ถือหุ้นส่งหนังสอืมอบฉันทะกลบัมายงับรษิัทภายในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563  
หรอืเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว เพื่อใหก้ารประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ครบเป็นองคป์ระชุม  
เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1. เรือ่งท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
วำระท่ี 2. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และรำยงำนกำรประชุมวิสำมญั

ผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 
2562 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้จัดท า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563  ดงักล่าวแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลำดหลกัทรพัย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 และรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่9 มกราคม 2563 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 
30 เ มษายน  2562 แ ละ ร าย ง านการประชุ ม วิส ามัญผู้ ถื อหุ้ น  ค รั ้ง ที่  1/2563 ซึ่ ง ป ร ะชุ ม 
เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2563 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 3. พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้น  
ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 ทีไ่ดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการ
ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี  2562 รายละเอียดปรากฏตาม 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วำระท่ี 4. พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทส ำหรบั 
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิัทจะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชเีพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี  

ในการนี้  บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอยีดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ของบรษิทั ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ
ฉบับนี้  โดยงบแสดงฐานะทางการ เ งิน  และงบก า ไ รขาดทุน เบ็ด เสร็จ  ประจ า ปี  2562  
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตจากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั (“ส ำนักงำน อีวำย”) ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านกังาน อวีาย 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 5. พิจำรณำอนุมติักำรงดจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 และรบัทรำบกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท  
ขอ้ 44 ก าหนดหา้มบรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  

นอกจากนี้  ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 45 
ก าหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทได้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ล้วจ านวน 45,884,896 
บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ครบเป็นจ านวนตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั
ก าหนด บรษิทัจงึไม่ตอ้งด าเนินการจดัสรรทุนส ารองเพิม่เตมิอกี 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี้ ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในแต่ละคราว บรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล
โดยค านึงถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั  

อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องการส ารองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป  รวมถึงใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนและส ารองไวเ้พื่อรองรบัสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน 

อน่ึง ในระหว่างปี 2562 และ 2563 ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั
ไดม้อีนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2 ครัง้ ดงันี้ 

1) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2562 อนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธหิลงัหกัภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการงวด 6 เดอืนของปี 2562 
สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.091 บาท ส าหรบัหุ้นจ านวน
ทัง้สิ้น 3,882,568,101 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิ้น 353,313,697.19 บาท โดยมีก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวนัพฤหสับดทีี่ 29 
สงิหาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในวนัศุกรท์ี่ 13 กนัยายน 2562 ซึง่บรษิทั
ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
งวด 9 เดอืนของปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.0618 
บาท ส าหรบัหุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,882,568,101 หุน้ คดิเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 239,942,708.64 บาท  
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โดยมีก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล  (Record Date)  
ในวนัพฤหสับดทีี ่27 กุมภาพนัธ ์2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในวนัที่ 11 มนีาคม 
2563 ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อรวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสทุธหิลงั
หกัภาษีของปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และก าไรสะสม ในอตัรารวมทัง้สิน้หุน้ละ 0.1528 
บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 593,256,405.83 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.70 ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษีของปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และก าไรสะสมตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายปันผลในปี 2563 และ ปี 2562 มดีงันี้ 

ล ำดบั รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

1.  ก าไรสทุธ ิ(บาทต่อหุน้) 0.17 0.13 

2.  จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

3,882,568,101 3,529,607,365 

3.  เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.1528 0.091 

4.  รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ (บาท) 593,256,405.83 321,194,270.22 

5.  สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล 91.70 69.17 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการ
งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระท่ี 6. พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กล้ที่สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการใหม่กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี้ 
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ล ำดบั รำยช่ือ
กรรมกำรท่ี

จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำม

วำระ 

ต ำแหน่ง จ ำนวน
ครัง้ท่ี 
เข้ำรว่ม
ประชมุ

คณะกรรม 
กำรในปี 

2562 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำรว่มประชมุ
คณะกรรม 

กำรชุดย่อยในปี 
2562 

จ ำนวนปีท่ี
ด ำรง

ต ำแหน่ง
กรรมกำร
ของบริษทั 

1. นายพนิิจสรณ์ 
ลอืชยัขจรพนัธ ์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/8 1/1 6 ปี 5 เดอืน 

2. นายธเนษฐ 
โลจนะโกสนิทร ์

กรรมการ/กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง  

7/8 1/1 6 ปี 5 เดอืน 

3. นายเอกภกัดิ ์
นิราพาธพงศพ์ร 

กรรมการ/กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง/กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

6/8 1/1 6 ปี 5 เดอืน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิัทได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั คุณสมบตัิของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 ทัง้ 3 ท่าน ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั
แลว้เหน็ว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั  จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ใหก้รรมการทัง้  
3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ใน
ระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ถงึ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเขา้
รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการทัง้  3 ท่าน
ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัแล้ว (โดยมตเิสยีงขา้งมากและไม่รวมกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระในครัง้นี้) เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายชื่อดงันี้ 
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1. นายพนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์ กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายเอกภกัดิ ์นิราพาธพงศพ์ร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วำระท่ี 7. พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขอ้ 36 ก าหนดว่า ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีตอ้งพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัและขนาดธุรกจิของบรษิทั ภาระหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัแลว้ โดยจากการ
พจิารณา คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนดงันี้ 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสดัส่วนของเดือน) 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน อตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2563 

อตัรำค่ำตอบแทนรำย
เดือนประจ ำปี 2562 

1. ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 บาท/เดอืน 50,000 บาท/เดอืน 

2. กรรมการบรษิทั 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 
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   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสดัส่วนของเดือน) 

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2563 

เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2562 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

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

2. กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2563 

เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2562 

1. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

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

   

ล ำดบั ค่ำตอบแทน อตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2563 

อตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2562 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดอืน 30,000 บาท/เดอืน 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดอืน 20,000 บาท/เดอืน 
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 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ล ำดบั ค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2563 

เบี้ยประชุม 
ประจ ำปี 2562 

1. ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

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

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2563 ให้แก่กรรมการบรษิัท  
เป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 7,200,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวให้แก่
กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยไม่
มผีลประโยชน์อื่นใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนวงเงนิไม่เกนิ 4,800,000 บาท และอนุมตักิารก าหนด
กรอบการจ่ายเงนิบ าเหน็จประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 
บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

วำระท่ี 8. พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัข้อ 36 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก ส านักงาน อีวายเป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
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1. นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัมาแลว้จ านวน 2 ปี โดยเคยเป็นผูล้งลายมอื
ชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ จ านวน 2 ปี และ/หรอื 

2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมาแล้วจ านวน 2 ปี  โดยไม่ เคยเป็น 
ผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาก่อน) 

3. นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมาแล้วจ านวน 2 ปี  โดยไม่ เคยเป็น 
ผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาก่อน) 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้ส านักงาน อวีายแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีายอื่นของส านักงาน อวีาย ซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิัทเขา้ท า
หน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแทนได ้

อน่ึง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัจะเป็นผูส้อบบญัชจีากส านกังานบญัชเีดยีวกบับรษิทั 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั
และบรษิทัย่อยส าหรบัรอบปีบญัช ี2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการ
ขึน้ระบบบญัชใีหม่เป็นจ านวนไม่เกนิ 360,000 บาท โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอยีดไดด้งันี้ 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จ านวนเงนิไม่เกนิ 
2,140,000 บาท 

จ านวนเงนิไม่เกนิ 
1,900,000 บาท 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย จ านวนเงนิไม่เกนิ 

3,801,500 บาท  

จ านวนไม่เกนิ 

3,550,300 บาท 

รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย จ านวนเงนิไม่เกนิ 
5,941,500 บาท 

จ านวนเงนิไม่เกนิ 
5,450,300 บาท 

ค่าตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชใีหมข่อง
บรษิทัและบรษิทัย่อย 

360,000 - 

ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Services) ไม่ม ี ไม่ม ี
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ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 ในส่วนของค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้
จากระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา 491,200 บาท หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 9.01 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกจิ
ของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่า
ตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชใีหม่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย และค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Services)  

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณ์
การท างานของผูส้อบบญัช ีจากการพจิารณาเหน็ว่าส านกังาน อวีาย เป็นส านกังานสอบบญัชทีีม่คีวาม
เป็นอสิระ มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีี่เสนอมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบ
บญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อยของบรษิทั กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมถงึไม่มผีูส้อบบญัชี
รายใดทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาเกนิ 7 ปี 

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิ 
ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ของบรษิทัทีไ่ม่สามารถจดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชปีระจ าปี 2563 ได ้ใหบ้รษิทัสง่งบการเงนิไตรมาสที ่1/2563 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และไดร้บัการแต่งตัง้โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้ ในการนี้บรษิทั จงึขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มมีติแต่งตัง้ส านักงาน อวีาย เป็นผู้สอบบญัชี
ของบรษิทัประจ าปี 2563 และส านกังาน อวีายไดท้ าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิไตรมาสที ่1/2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ  
(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ จากส านักงาน อวีาย เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

1. นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 และ/หรอื  

2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 และ/หรอื 

3. นางสาวมณี รตันบรรณกจิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 

(2) ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 
5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการขึน้ระบบบญัชใีหม่เป็นจ านวนไม่เกนิ 360,000 บาท  

โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 9. พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เนื่องจากบรษิทัประสงคท์ีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพือ่ให้
ครอบคลุมถงึธุรกจิทีบ่รษิทัมแีผนการเขา้ลงทุนต่อไปในอนาคต  บรษิทัจงึต้องด าเนินการแกไ้ข
เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั จากเดมิ ม ี36 ขอ้ เป็น 43 ขอ้ รายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 5  โดยเพิม่เตมิวตัถุประสงคใ์หม่จ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 

ขอ้ที ่ รายละเอยีด 
37 ท าการจดทะเบยีนขออนุญาต ซื้อ เช่า หรือจดัให้ได้มา หรือจ าหน่ายออกไปด้วยวธิีอื่น  

ซึง่สทิธบิตัรลขิสทิธิ ์แบบแผน เครื่องหมายการคา้ สมัปทาน ใบอนุญาต หรอืเอกสทิธิอ์ื่นใด 
38 ประกอบธุรกจิบรหิารจดัการและดูแลสทิธปิระโยชน์ใหก้บับุคคล นิตบิุคคลอื่น จดัหา และ

จัดเก็บผลประโยชน์ รวมถึงจัดการทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากสิทธิ
ประโยชน์นัน้ พร้อมทัง้ให้บรกิารรบัเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการบริหาร
จดัการและดแูลสทิธปิระโยชน์ 

39 ประกอบธุรกจิผลติ และรบัจ้างผลติรายการ และเนื้อหารายการ (Content) เพื่อเผยแพร่ 
ถ่ายทอด และออกอากาศผ่านสือ่โทรทศัน์ วทิยุ และสือ่ออนไลน์ทุกรปูแบบ ใหบ้รกิารเชือ่ม
สญัญาณภาพ และเสยีง เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดหรอืออกอากาศรายการ และเน้ือหารายการ 
ในช่องทางสือ่สารมวลชนและสือ่ออนไลน์ทุกประเภท 

40 ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ใหบ้รกิารรบัเป็น
ผู้จดัการและดูแลบรหิารจดัการสถานีโทรทศัน์ดจิติอล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท 
ให้บริการรบัเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน า เกี่ยวกบัการบริหารจดัการสถานีโทรทศัน์
ดจิติอล และสือ่สารมวลชนอื่นทุกประเภท 

41 ประกอบธุรกจิจดัการแขง่ขนักฬีา และรบัเป็นผูจ้ดัการแข่งขนักฬีา ธุรกจิดา้นการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนักฬีาทุกชนิด 

42 ประกอบธุรกจิจดัหา และบรหิารจดัการสทิธใินการจดัการแขง่ขนักฬีา ลขิสทิธิถ่์ายทอดสด
การแข่งขนักฬีา รวมถงึสทิธทิางการคา้อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนักฬีา ท าการตลาด 
และสรา้งรายไดด้า้นสทิธปิระโยชน์จากการแขง่ขนักฬีา 

43 ประกอบธุรกจิน าเทีย่วทัง้ภายในและต่างประเทศ ธุรกจิรบัจองตัว๋เครื่องบนิ จองหอ้งพกั
โรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ธุรกิจด้าน
การตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วและน าเทีย่วทุกชนิด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 36 ข้อ เป็น 43 ข้อ ตามรายละเอียด 
ที่ข้างต้น และก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทัทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และมอี านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบยีนเพื่อใหก้าร
จดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์ 
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หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระท่ี 10. พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
วตัถปุระสงคข์องบริษทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามทีบ่รษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิาร
แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัในวาระที่ 9 นัน้ บรษิทัเหน็ควรที่จะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์อง
บรษิทั เป็นดงันี้ 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 43 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ”  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั
ตามรายละเอยีดขา้งตน้ และก าหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ในการจดทะเบยีนแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิ
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และมอี านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบยีน
เพื่อใหก้ารจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระท่ี 11 พิจำรณำเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ว่าสมควรทีจ่ะเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอ
เรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระการประชุมทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมได้  โดยการ
เสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจ าปี 2563  
ในวนัที ่29 มถุินายน 2563  

อนึ่ง บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
ที่ www.planbmedia.co.th ตัง้แต่ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี ่31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรชัดา บอลรมู ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ีปารค์ กรุงเทพ  
เลขที่ 474  ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอยีดแผนที่ของสถานที่
ประชุม ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสยีงแทนตน โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้
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ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 และเพื่อ
เป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะโดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม  
และออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้ือหุน้ได้ และส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษิทั แพลน บ ี
มเีดยี จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ เลขที ่1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมติร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท:์ (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมอื
โปรดสง่เอกสารใหถ้งึบรษิทั ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาค าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 โดยบรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทั 
หมวดที ่6 เรื่องการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

 เพื่อให้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรยีบรอ้ย บรษิทัจะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 12:00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้งรชัดา 
บอลรมู ชัน้ 6 โรงแรมเอสซ ีปารค์ กรุงเทพ เลขที ่474  ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้  ดงันัน้ จึงขอให ้
ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะ  โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ   
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 อนึ่ ง  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจ าปี  2562 และงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด  
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของบรษิทัสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรปูแบบ QR Code ทีแ่นบมากบัแบบลงทะเบยีนทีจ่ดัสง่
ใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้  

 

   ขอแสดงความนบัถอื  

พล.ต.อ.  

 
   (สมชาย วาณิชเสน)ี 
    ประธานกรรมการ 

 
 


